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Destinatários/relevância: Para os efeitos previstos no artigo 5º e no n.º 3 do artigo 14º do Regime 
Jurídico de Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em 
carreira de Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial. 
 
Nº créditos: 1 (25 horas) 
 
Objetivos:  
 
Refletir sobre as suas práticas no sentido de poder haver mudanças que permitam diferenciar e 
organizar o trabalho dos alunos para garantir a qualidade e o sucesso da aprendizagem bem-sucedida 
de cada um; 
- Criar uma cultura de escola, que favoreça as práticas de adequação do processo de ensino 
aprendizagem às especificidades dos alunos com NEE; 
- Elaborar instrumentos de avaliação, de registo e de operacionalização dos mesmos pelos docentes  
- Dinamizar e implementar estratégias de diferenciação curricular na adequação do processo de ensino 
aprendizagem 
- Produzir alteração ao nível das práticas docentes; 
- Fomentar o desenvolvimento profissional dos docentes enquanto agentes educativos; 
- Promover o debate de ideias entre os participantes no sentido de consolidar ideias; 
- Elaborar uma reflexão escrita que traduza o trabalho e o conhecimento teórico/prático produzido nas 
sessões presenciais e não presenciais. 
 
Conteúdos: 
 
1-Enquadramento Legislativo e conceptual da Educação Especial e da Educação Inclusiva – 3 horas  
2-Conceito de alunos com NEE e com NEE de carácter permanente - 1 horas 
3-Adequação ao processo de ensino – aprendizagem aos alunos com NEECP – 9 horas  
3.1- Apoio pedagógico personalizado 
3.2 - Adequações curriculares 
3.3 - Condições especiais de avaliação 
3.4 - Currículo específico individual 
3.5 - Plano individual de transição 
4-Organização da intervenção educativa para alunos com NEE – 12 horas 
4.1-Plano de Intervenção   
4.2- Estrutura e Desenho de um Currículo Específico individual 
 4.3- Estrutura e Desenho de um Plano individual de Transição 
 
 
 

C E N T R O  D E  F O R M A Ç Ã O  
 

Formação: Adequação do processo ensino-aprendizagem aos alunos com Necessidades 

Educativas especiais 

Formadora: Doutoranda Ana Ferreira 

 

Formador: Ana Rosa Trindade 
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Metodologia: 
 
Nesta ação procurar-se-á desenvolver várias atividades de carácter teórico e prática utilizando a 
metodologia de trabalho individual e de grupo contextualizadas na pática pedagógica dos formandos. 
 Será utilizada a plataforma  Moodle, para a ação de Formação,  permitindo o acesso registado de 
formandos e formadores, e será o local para a colocação dos trabalhos dos formandos ao longo da 
ação. Permitirá ainda aos formadores a inclusão de novos materiais de acordo com as necessidades que 
se forem detetando e os contatos entre todos os intervenientes na formação. 
A plataforma é, assim, composta pelas seguintes áreas de trabalho:  
- Sessões de formação.  
- Recursos. 
- Conteúdos. 
- Fórum. 
- Glossário de materiais  
- Portfolio do formando 
Esta componente baseia-se em: 
- Concretização de um guião de atividades a desenvolver em grupos de trabalho, assentes nos métodos, 
estratégias e atividades, que decorrem dos contributos teóricos, das propostas ou das sugestões feitas 
durante as sessões teóricas. 
 
Avaliação: 
 
No que se refere ao trabalho autónomo levamos em consideração os itens abaixo descritos: 
•Recolha de informação conteúdos 
•Organização e informação produzida 
•Relatório de reflexão individual 
•Pontualidade na entrega dos trabalhos 
Avaliação quantitativa dos formandos - Escala 1-10 
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