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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #106489)

Ficha da Ação

Título DUA, estratégias e práticas inclusivas no âmbito das Ciências Sociais e Humanas
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 6711032    Nome EULÁLIA MARIA NOGUEIRA SILVA ROCHA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-19094/05
Componentes do programa Todas as componentes    Nº de horas 15

B.I. 7890853    Nome ROSA MARIA LEITE DE FARIA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-24201/08
Componentes do programa Todas as componentes    Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O novo diploma da educação inclusiva, Decreto-Lei nº 54/2018, impõe mudanças significativas não só na forma de
perspetivar o papel e as funções da escola, dos professores e outros agentes no processo educativo, mas também na
forma de desenvolver práticas pedagógicas eficazes que garantam a aprendizagem de todos. A escola inclusiva é uma
escola onde todos aprendem, onde ninguém fica para trás, onde todos pertencem e onde cada um se sente escola. As
metodologias subjacentes ao novo diploma da educação inclusiva são baseadas no desenho universal para a
aprendizagem (DUA) e na abordagem multinível. O DUA utiliza abordagens flexíveis, personalizadas e adequadas às
necessidades 
individuais, permite definir objetivos educativos e equacionar estratégias, materiais e formas de avaliação adequadas às
características de todos os alunos. No sentido de assegurar que todos os alunos realizam as aprendizagens e
desenvolvem as competências indispensáveis à sua participação nos diversos contextos de vida, pretende-se com esta
ação que o professor seja capaz de identificar com precisão e clareza, o que pretende que os alunos aprendam, e
equacionar opções e caminhos alternativos facilitadores dessas aprendizagens, reconhecendo e respeitando a
diversidade dos seus alunos.
Objetivos a atingir
- Refletir e compreender o DL nº54/2018 e as novas orientações curriculares e pedagógicas e sua importância para uma
escola inclusiva.
- Capacitar os docentes das àreas disciplinares de HGP, História, Geografia, EMRC e Filosofia para a necessidade de
adotarem atitudes e práticas promotoras de inclusão.
- Desenvolver nos docentes competências para a elaboração do planeamento, operacionalização e avaliação do processo
de ensino/aprendizagem, tendo por base opção metodológica DUA, a Abordagem Multinível, as aprendizagens essenciais
de cada disciplina envolvida, e o perfil do aluno no final da escolaridade obrigatoria.
- Dominar e aplicar estratégias para a operacionalização dos três princípios básicos do DUA
- Planificar aulas desafiadoras para todos, diversificando as formas de apresentar e de explorar os diversos conteúdos
curriculares relativos às AE de cada disciplina
- Utilizar e aplicar o DUA na operacionalização do processo de ensino/aprendizagem, na respetiva disciplina

Duração
Horas presenciais: 15 
Nº de horas acreditadas: 30

   Horas de trabalho autónomo: 15

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos 200, 290, 400, 410 e 420
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 200, 290, 400, 410 e 420

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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Potenciar a articulação e flexibilidade curricular entre disciplinas afins
Promover o debate e partilha.
Conteúdos da ação
a) Novo Quadro Normativo para a Educação Inclusiva; 
b) O DUA: definição, caraterísticas e benefícios para uma escola inclusiva.
c) Abordagem Multinível: Intervir precocemente.
d) Importância da implementação de medidas de gestão curricular, entre acomodações curriculares (métodos e
estratégias de ensino, diferentes modalidades de avaliação, adaptação de materiais e recursos educativos, remoção de
barreiras na organização do espaço e do equipamentos) 
e) Pressupostos do DUA: o reconhecimento da informação a ser aprendida, a aplicação de estratégias para processar
essa informação e o envolvimento na tarefa de aprendizagem.
f) Princípios do DUA: proporcionar múltiplos meios de representação; 2. proporcionar múltiplos meios de ação e
expressão; 3. proporcionar múltiplos meios de envolvimento.
g) Princípios do DUA: proporcionar múltiplos meios de representação; 2. proporcionar múltiplos meios de ação e
expressão; 3. proporcionar múltiplos meios de envolvimento.
H)Planificação do modelo DUA, com o documento das Aprendizagens Essenciais das disciplinas/áreas disciplinares de
HGP, História, Geografia, EMRC e Filosofia.
I) Aplicação do DUA ao caso concreto de uma turma.
Metodologias de realização da ação

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%
Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Esta ação de formação foi desenhada por formadora da área da educação especial e por formadora da área específica da
geografia, com a colaboração de professores do departamento de ciências sociais e humanas.
Bibliografia fundamental
Ainscow, M. (2006). Necessidades Especiais na Sala de Aula. Um Guia para a Formação de Professores. Lisboa:
Institituto de Inovação Educacional.
Alves, M., Ribeiro, J.,Simões, F., (s.d).Universal design for learning (UDL) e aprendizagem cerebral: contributos para
práticas educativas inclusivas. Universidade Beira Interior.
Correia, L. (2007). A Igualdade de oportunidades e as Necessidades Educativas Especiais. Diversidades, 5 (17). Pp 4-11.
DeCoste, D. (2008).
Meo, Grace (s/d), Universal Design for Learning: Reaching All, Teaching All. Delaware Department of Education.
Rodrigues, D. e Nogueira, J. (2011). Educação especial e inclusiva em Portugal: fatos e opções. Revista Brasileira de
Educação Especial, 17. Pp. 3-20.

Processo

Data de receção 05-07-2019    Nº processo 106432    Registo de acreditação CCPFC/ACC-105301/19
Data do despacho 17-09-2019    Nº oficio 6469    Data de validade 17-09-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo

Serão apresentados os conteúdos de referência através de:
- Uma componente mais teórica que adotará uma metodologia mais expositiva,
centrada na transmissão de conteúdos com recurso à análise de textos de
natureza científica e normativa ou de suportes audiovisuais, mas assumindo uma
metodologia dialógica e de interação entre o formador com os formandos.
- Uma componente prática que irá privilegiar uma dinâmica mais ativa, centrada
na realização de atividades (elaboração de materiais, documentos e instrumentos
reformulados e/ou produzidos em trabalho de pares ou de grupo) a que se
seguirão momentos de apresentação do trabalho realizado e de debate sobre os
resultados obtidos. ( 15 horas)

  

1. Planificação de uma estratégica
de ensino aplicada a um conteúdo
das disciplinas envolvidas, utilizando
o DUA;
2. Elaboração do material
pedagógico e sua aplicação em
contexto de sala de aula.
3. Construção de um instrumento de
avaliação da atividade, salientando o
facto de que este deve abarcar a
avaliação em todas as suas
dimensões, devendo conter: 
a. Descritores de avaliação e
respetiva ponderação;
b. Autoavaliação dos alunos;
c. Heteroavaliação dos alunos;
d. Avaliação pelo professor;
e. Reflexão crítica sobre o trabalho
desenvolvido.
4. Construção de um Portefólio
individual/grupo;
5. Reflexão critica (15 horas).


