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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:  
 
•Sensibilizar os profissionais para a compreensão da importância da inclusão  
•Compreender a necessidade de adequação de estratégias de aprendizagem em sala de aula, para a 
inclusão dos alunos com NEE 
•Valorizar a diferença como riqueza da diversidade 
•Compreender como se sentem os alunos partindo de como os formandos se sentem enquanto alunos 
•Adotar uma atitude reflexiva sobre o processo ensino aprendizagem e as suas práticas educativas; 
•Possibilitar o desenvolvimento de atitudes pedagógicas correctas partindo da sensibilização da 
importância da mudança de atitudes 
•Participar na resolução de problemas decorrentes da sua prática pedagógica, onde o trabalho de 
equipa seja uma constante 
•Criar estratégias ativas para a aprendizagem 
 
Conteúdos: 
 
1.Definição de necessidades educativas – 3h 
Atitudes face à diferença e inclusão 
2.Desenvolvimento da criança em idade escolar – 3h 
3.Sinais de alerta das diferentes perturbações do desenvolvimento 
      (Breve panorâmica) – 6h 
4.Escola Inclusiva: da pedagogia do ensino à pedagogia da aprendizagem. 
     Modelos de Intervenção em Necessidades Educativas Especiais: 6h 
5.Classificação Internacional das Necessidades Educativas Especiais – 2h 
       Apresentação da CIF (Classificação Internacional do Funcionamento,    
       Incapacidade e Saúde) – Breve panorâmica 
 6. Atividades ativas e cooperativas – 5h 
 
Metodologia: 
 
Sessões teóricas e teórico-práticas, dinamização de debates e momentos de reflexão com base nas 
práticas/experiências dos formandos nos diferentes contextos da prática pedagógica, na literatura e/ou 
exercícios práticos de grupo e/ou individuais. 

C E N T R O  D E  F O R M A Ç Ã O  
 

Formação: Tudo o que a Inclusão pode conter: dos conceitos às práticas 

Formador: Elvira Silva 
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