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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #110981)

Ficha da Ação

Título Professor de Educação Especial como dinamizador de uma Escola Inclusiva
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. 6711032    Nome EULÁLIA MARIA NOGUEIRA SILVA ROCHA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-19094/05
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 10803082    Nome Jaime Duarte Costa Silva de Sousa    Reg. Acr. CCPFC/RFO-32806/13
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
A escola é cada vez mais um reflexo da sociedade devendo estar preparada para receber, incluir e formar todas as crianças e
jovens. A escola enfrenta assim o enorme desafio, tão bem sintetizado por Afonso (2010), de driblar entre dois lados
enquadráveis naqueles dois paradigmas: o espaço da excelência e o espaço da massificação. 
O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, um dos normativos que mereceu o louvor da Associação Australiana All Means All
por ser considerado um dos marcos no caminho da escola e da sociedade para a Inclusão, dá ao professor de Educação
Especial um grande protagonismo, muito na linha do previsto no Despacho Conjunto n.º 198/99, de 3 de março. Neste
enquadramento legislativo, o professor da educação especial constitui um recurso de apoio à aprendizagem e à inclusão,
assumindo uma atuação de natureza colaborativa e de responsabilidade partilhada com os demais intervenientes educativos.
A legislação prevê para este docente um papel central na implementação de todas as medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão no geral (art.º 6.º); sendo também uma peça importante na construção de palcos heterogéneos, segundo o modelo
DUA; na participação obrigatória na Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (art.º 12.º); como professores
especialistas nas escolas de referência ((art.º 14.º e 15º) e com participação nos Centros de Apoio Aprendizagem (art.º 13.º)
Reconhecendo as implicações da mudança legislativa recente, considera-se pertinente atualizar os conhecimentos científicos
que permitam ao professore da Educação Especial assumir o seu papel
Objetivos a atingir
-Compreender os modelos de enquadramento do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
- Refletir sobre práticas profissionais e contribuir para a mudança ao nível dos procedimentos pedagógicos.
- Colaborar com os outros intervenientes educativos na identificação, desenho e implementação das medidas de suporte à
aprendizagem e inclusão.
- Colaborar no planeamento estratégico das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão.

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 910, 920, 930
DCP 99   Descrição Professores Professores dos grupos 910, 920, 930

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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- Contribuir de forma efetiva para a elaboração do relatório técnico-pedagógico, programa educativo individual e plano
individual de transição.
- Analisar criticamente estudos de caso, gizados em grupo e/ou individualmente durante a formação
Conteúdos da ação
I. Enquadramento da educação inclusiva (6 horas)
1. Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
2. Modelos de enquadramento da legislação: abordagem multinível e desenho universal para a aprendizagem.
II. Contributos do professor da educação especial na operacionalização da educação inclusiva (6 horas)
1. Identificação, desenho e implementação das necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão.
2. Elaboração de relatório técnico-pedagógico, programa educativo individual e plano individual de transição.
III. Apresentação e discussão dos estudos de caso (após fase de trabalho autónomo) (3 horas)
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
Bibliografia fundamental
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho
Afonso, A. J. (2010). Políticas educativas e autoavaliação da escola pública portuguesa: apontamentos de uma experiência.
Estudos em Avaliação Educacional, 21 (46), 343-362. Disponível em
http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/docs/Afonso_politicas.pdf, consultado em 18 de janeiro de 2019.
Nunes, Claisse & Madureira (2015). Desenho universal para a aprendizagem: construindo práticas pedagógicas inclusivas. Da
investigação às práticas. Vol. 5, n. 02: pp. 126 — 143
Suleymanov, F. (2015). Issues of inclusive education: some aspects to be considered. Electronic Journal for Inclusive
Education, 3(4).
UNESCO. (2017). A guide for ensuring inclusion and equity in education. Unesco. https://doi.org/ED-2009/WS/31.

Processo

Data de receção 26-07-2020    Nº processo 110228    Registo de acreditação CCPFC/ACC-108860/20
Data do despacho 11-08-2020    Nº oficio 4649    Data de validade 11-08-2023
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 (15 Horas),

  

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).


