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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #106685)

Ficha da Ação

Título Desenho Universal para a Aprendizagem: planificando para todos!
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9643500    Nome MARIA DE BELÉM DE OLIVEIRA CUNHA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-33080/13
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 8492024    Nome Mafalda Alexandra Antunes Matias    Reg. Acr. CCPFC/RFO-34382/14
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
s opções metodológicas subjacentes ao regime legal para a educação inclusiva (DL 54/2018), o desenho universal para a
aprendizagem (DUA) e a intervenção multinível (IMRD), exigem mudanças significativas, i) na forma de perspetivar o
papel e as funções da escola e dos professores e outros agentes educativos, ii) na forma de desenvolver práticas
pedagógicas eficazes que garantam a aprendizagem de todos os alunos. O DUA, como um modelo de diferenciação
pedagógica e customização de práticas em sala de aula, assenta na ideia de que todos os alunos aprendem de uma
forma tão única quanto a sua impressão digital e baseia-se no conhecimento resultante de pesquisas e práticas oriundas
de várias áreas do saber, como a educação, a psicologia do desenvolvimento, as ciências cognitivas e as neurociências.
Utilizando abordagens flexíveis, personalizadas e adequadas às necessidades individuais, o DUA permite definir objetivos
educativos e equacionar estratégias, materiais e formas de avaliação dentro das características e necessidades dos
alunos. Implica que os professores demonstrem flexibilidade na forma como envolvem os alunos nas situações de
aprendizagem, no modo como apresentam a informação e na forma como avaliam, permitindo que evidenciem as
competências e conhecimentos adquiridos de diferentes formas, para a definição do planeamento do processo de
ensino/aprendizagem com o enfoque na análise das limitações na gestão do currículo em oposição às limitações dos
alunos. Um domínio crucial é o das Línguas, sobretudo numa das competências do Perfil dos Alunos (PA), Linguagens e
Textos.
Objetivos a atingir
O objetivo é levar os docentes de Línguas a: 
Aumentar as competências para a definição do planeamento do processo de ensino/aprendizagem (área de competências
do PA Linguagens e textos) e respetiva operacionalização, utilizando como opção metodológica o DUA, tendo por assento
a abordagem multinível. 
Monitorizar o trabalho e a eficácia da intervenção, as medidas educativas implementadas, o diálogo com os pais/EE.
Organizar as medidas por diferentes níveis de intervenção, considerando o potencial da diversidade como uma riqueza e
uma oportunidade. 
Flexibilizar as abordagens metodológicas, personalizando-as e adequando-as às necessidades individuais dos alunos .
Criar produtos, definir objetivos educativos e equacionar estratégias, materiais e formas de avaliação adequadas às

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 210, 220, 300, 320, 330, 340 e 350
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 210, 220, 300, 320, 330, 340 e 350

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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características e necessidades de todos os alunos, potenciando aulas desafiadoras. 
Diversificar formas de apresentar e de explorar os conteúdos curriculares das Línguas - materna e estrangeiras.
Analisar criticamente as opções curriculares adotadas em contexto de sala de aula.
Conteúdos da ação
1. EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIVERSIDADE
Conhecer e compreender os fundamentos (nacionais e internacionais) conceituais e legais de suporte e valorização da
inclusão e da diversidade como fonte de crescimento e fortalecimento do ensino baseados na aprendizagem de todos e
de cada um dos alunos.
2. ESCOLAS EFICAZES PARA TODOS - TRABALHO COLABORATIVO E CO-ENSINO
Compreender o papel e ação dos educadores, no desenvolvimento de estratégias cooperativas e diferenciadas de ensino
no âmbito de metodologias ativas e de co-aprendizagem e implementação de comunidades de aprendizagem, que
correspondam ao sucesso escolar de todos os alunos 
3. DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM (DUA)
Perceber e analisar o Desenho Universal para a aprendizagem (DUA), a partir de seus fundamentos neurocientíficos e de
relacionamento estabelecidos com as redes neurais Afetivas, de Reconhecimento e Estratégicas, na promoção do
desenvolvimento de alunos motivados, engenhosos e orientados para um objetivo (alunos peritos).
4. DUA e Aprendizagens essenciais das Línguas
i) Aplicar os princípios do DUA para o planeamento do ensino numa modalidade preventiva, como ferramenta de desenho
de estratégias que minimizem as barreiras de acesso à aprendizagem e respondam a toda a variabilidade presente na
sala de aula como uma oportunidade, ii)Promover competências de melhoria sobre os requisitos atuais da educação na
diversidade, com o aprofundamento de estratégias de sala de aula diversificadas, sujacentes ao DUA em resposta à
participação e aprendizagem de todos os alunos.
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
A equipa formadora é composta por docentes de escolas associadas ao CFFH que acreditadas como formadoras em
áreas diferentes têm formação inicial na área das línguas.
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Processo

Data de receção 11-07-2019    Nº processo 106467    Registo de acreditação CCPFC/ACC-105327/19
Data do despacho 23-09-2019    Nº oficio 6505    Data de validade 23-09-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
Apresentação do projeto de formação (calendarização,
objetivos, dinamização e avaliação) - O DL 54 e 55/2018 no
âmbito da Autonomia de Flexibilidade Curricular, no Quadro
dos Direitos Humanos emergentes, do Manual para a
Mediação da Equidade e Diversidade Unesco 2019, dos ODS
2015 e do Marco para a Ação Educativa 2030 da ONU, assim
como das AE e do PA. As sessões assumirão um cariz
teórico-prático, incluindo exposição de conteúdos, debate de
temáticas, partilha e troca de experiências, análise de casos
práticos e acompanhamento da componente prática. Estas
sessões servirão, ainda, de suporte à elaboração dos estudos
de caso (sessões autónomas). Pretende-se igualmente criar
momentos de discussão conjunta entre os formandos e
formador.

  

Apropriação em grupo (pares, pequeno grupo) da
metodologia DUA e dinâmicas de implementação.
Aplicação dos principios, métodos, materiais e avaliação
a casos disponibilizados nas sesões presenciais.
Checklist para o professor na implementação DUA em
contextos de sala de aula (alunos que definem os seus
próprios objetivos de aprendizagem e monitorizam o seu
progresso através desses objetivos (“Expert Learners”);
Aplicação Guidelines DUA - proporcionar o acesso à
informação, prática guiada e prática autónoma;
conceção da aplicação a um contexto educativo
(grupo/turma) das opções metodológicas de intervenção
(DUA/IMRD), concetualizando a aplicação dos princípios
subjacentes a estas abordagens.


