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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:  
Desenvolver conhecimentos, competências e atitudes relativas à inclusão, de forma a 
responder às necessidades dos alunos com NEE. 
- Promover a reflexão sobre práticas de gestão e organização da sala de aula que contemplem 
a inclusão dos alunos com NEE. 
- Sensibilizar os professores para a importância do trabalho em cooperação na escola. 
- Adotar estratégias de ensino-aprendizagem promotoras da aprendizagem dos alunos com 
NEE 
 
Conteúdos: 
1- A perspetiva inclusiva na educação das crianças e jovens com NEE (4h) 
2- Referenciação e avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais (4h) 
       -o papel do professor do educador/professor titular de turma e do diretor de turma   
       -o papel do professor de educação especial 
3- Educação Inclusiva- Práticas em contexto escolar (17h) 
       - Medidas educativas e modalidades específicas de educação 
        - Estratégias pedagógicas 
        - Instrumentos de apoio ao desenvolvimento das aprendizagens 
        - Colaboração Escola/Família 
        - Trabalho em equipa na escola 
 
Metodologia: 
1º sessão - Seminário sobre Educação Inclusiva 
As sessões seguintes têm todas uma componente teórica e uma componente prática, 
organizadas do seguinte modo: 
- Breve exposição oral do tema 
- Trabalho em pequenos grupos (leitura e análise de textos e normativos, visionamento e 
análise de vídeos, construção de instrumentos de apoio às aprendizagens dos alunos, reflexão 
de práticas a partir de problemas colocados…) 
- Apresentação dos trabalhos em coletivo 
-Debate 

C E N T R O  D E  F O R M A Ç Ã O  
 

Formação: Educação Inclusiva- Práticas em contexto escolar com alunos com Necessidades 
educativas especiais 

 
Formador: Mestre Clarisse Rosa 
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Avaliação: 
A avaliação dos formandos será efetuada da seguinte forma: 
- Participação e envolvimento nas sessões de trabalho. 
- Realização de trabalhos escritos (em grupo) realizados durante as sessões. 
-Apreciação crítica individual. 
Avaliação quantitativa na escala de 1 a 10 valores. 
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