Ação Nº
18-2017/18
Modalidade:
Duração:
Formadoras:
Destinatários:

Para o desenvolvimento de uma escola inclusiva

Curso de formação

Registo de acreditação:

25 horas

Nº de créditos:

Graça Morgado, Manuela Prata e
Sandra Gonçalves

Local:

CCPFC/ACC-90996/17
1,0 (um, zero)
Leiria e Marinha Grande

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial

Relevância:

A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho e não releva para a
área científica e pedagógica (artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, respetivamente).

NOTA:

Se não houver número suficiente de formandos para dinamizar duas turmas, será aberta apenas
uma, em Leiria ou Marinha Grande consoante a Escola de origem dos formandos(as).

Objetivos da ação
Cronogramas:
• Capacitar docentes para a formação e sua replicação
sobre a implementação do novo enquadramento legal da
educação inclusiva.
Conteúdos da ação
1. Enquadramento concetual da educação inclusiva (2h)

TURMA LEIRIA
Sessão
Nº

Data

Dia da
semana

Horário

Nº horas

1

26 abril

quinta-feira

18h00-20h30

2h30
7h30

2

5 maio

sábado

2. Os Direitos - famílias e crianças (2h)

09h00-13h00
14h00-17h30

3

17 maio

quinta-feira

18h00-20h30

2h30

3. Desenho universal para a aprendizagem (3h)

4

24 maio

quinta-feira

18h00-20h30

2h30

5

9 junho

sábado

6

18 junho

segunda-feira

4. O trabalho em equipa multidisciplinar (2h)
5. Enquadramento legal da educação inclusiva (16h)
Conceitos, princípios-chave e definições operacionais
Recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão
Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão
Determinação da necessidade de suportes à aprendizagem e
à inclusão
Avaliação de competências e conhecimentos, progressão e
certificação
Regime de avaliação dos formandos
Avaliação com base na:
• Participação nas sessões – dinâmica e qualidade das
intervenções.
• Apresentação de um trabalho elaborado individualmente
Serão utilizados os parâmetros de avaliação estabelecidos
(tabela de 1 a 10 valores) e respeitados todos os
dispositivos legais da avaliação contínua, conforme indicado
no Despacho n.º 4595/2015 de 6 de maio.

09h00-13h00
14h00-17h30
18h00-20h30

7h30
2h30

Total horas

25h00

TURMA MARINHA GRANDE
Sessão
Nº

Data

Dia da
semana

Horário

Nº horas

1

27 abril

sexta-feira

18h00-20h30

2h30

2

5 maio

sábado

09h00-13h00
14h00-17h30

7h30

3

17 maio

quinta-feira

18h00-20h30

2h30

4

24 maio

quinta-feira

18h00-20h30

2h30

5

9 junho

sábado

6

18 junho

segunda-feira

09h00-13h00
14h00-17h30
18h00-20h30

Total horas

7h30
2h30

25h00

Número de vagas/turma - 25
Inscrições: Aceda ao formulário de inscrição AQUI
Prazo de inscrição: 18 de abril.
Até 20 de abril, será informado(a), via email, do resultado
do processo de seleção.
Informações: Para mais informações, contacte o Centro de
Formação de LeiriMar.

centro de fo rmação de LeiriMar
Escola Sede: Escola Secundária Engº Calazans Duarte
Rua professor Alberto Nery Capucho – apartado 385 -2431-905 Marinha Grande
 t e l e f 2 4 4 5 7 5 1 4 5  www.leirimar.pt  cfae.leirimar@gmail.com

