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Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A Educação para todos surgiu no ano de 1990, na sequência de uma Conferência Mundial que se realizou na Tailândia e
que teve como objetivo proporcionar a educação básica a todas as crianças. Em 2000, o Fórum Mundial da Educação que
decorreu em Dakar, no Senegal, determinou que até 2015, todas as crianças deveriam ter acesso à educação básica,
gratuita e de qualidade.
O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, define que o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) visa “promover a criação
de ambientes estruturados, ricos em comunicação, interação e fomentadores da aprendizagem” o que implica "criar
ambientes na escola que apoiem a inclusão de todos os alunos, requer empenho, planificação colaborativa e colaboração
na resolução de problemas, assim como uma constante atenção à harmonização de princípios inclusivos com práticas
educativas” (Correia , 2013 p. 55). O grande desafio à escola, às famílias, aos professores, técnicos e aos alunos é
garantir a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e
de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade
educativa, de acordo com o artigo 1 do Decreto – Lei n.º 54 de 6 de julho de 2018.
Objetivos a atingir
Atualizar e aprofundar conhecimentos em educação inclusiva.
Conhecer a intencionalidade dos procedimentos necessários para tornar uma escola inclusiva.
Dominar as opções metodológicas do Desenho universal para a aprendizagem.
Contribuir para a melhoria do funcionamento do CAA de modo a torná-lo organizacionalmente mais adequado à sua área
de intervenção.
Promover a mudança de práticas, procedimentos e/ou recursos didáticos. 
Sensibilizar para o trabalho colaborativo com as famílias, os professores e técnicos.
Produzir materiais de acordo com os conteúdos e as necessidades do contexto dos formandos.
Conteúdos da ação
1ª Sessão (3 horas)
Apresentação da oficina e dos diversos módulos, bem como do processo de avaliação- discussão dos objetivos e da
metedologia da formação.

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 dos grupos 910, 920, 930

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20



Visão Geral da Inclusão; Ambiente inclusivo 
2ª Sessão (3 horas)
Recursos de aprendizagem: o currículo ; O trabalho pedagógico interdisciplinar e as aprendizagens; Os materiais
pedagógicos; Transição para a vida pós-escolar 
3ª Sessão (3 horas)
Modelo pedagógico de apoio à educação inclusiva; Decreto-Lei nº 54/2018 e Lei nº 116/2019
4ª Sessão (3 horas)
Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA); Dinâmicas do CAA para a Aprendizagem e a Inclusão; Planificação e
intervenção em Educação Especial
5ª Sessão (3 horas)
Apresentação , reflexão e divulgação dos materiais/trabalhos desenvolvidos.
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
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Correia, L. M. (2013). Inclusão e Necessidades Educativas Especiais: um Guia para Educadores e Professores. Porto:
Porto Editora.
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Presencial   Trabalho autónomo
15 horas - As sessões presenciais integram a apresentação de
evidências científicas no âmbito da intervenção proporcionada
pelos Centros de Apoio à Aprendizagem (CAA), bem como a
partilha e demonstração de conhecimentos de execução prática,
com planificação específica de intervenção em Educação
Especial. Apresentação dos materiais/trabalhos produzidos na
componente autónoma, discussão e partilha de ideias.

  

15 horas - A metodologia de trabalho é de cariz
teórico‐prático. Nas sessões de trabalho autónomo
os docentes trabalharão em grupo, de forma a
implementar e demonstrar os resultados obtidos com
as dinâmicas para a aprendizagem e a inclusão em
CAA, previamente planificadas em modo presencial,
com o suporte e a supervisão das formadoras.


