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EDUCAÇÃO INCLUSIVA
SEMINÁRIO
PARA

4 DEZ 2018 I 17.30-21.30h

PROFESSORES

ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS - LAGOS

FORMADORA:
PAULA
MONTEIRO
DGESTE
APOIOS

SEMINÁRIO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Seminário certificado como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio

DATA DE REALIZAÇÃO / HORÁRIO / LOCAL
04/12/2018, das 17h:30m às 21h:30m, no Auditório da Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos
DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Professores de todos os níveis de ensino. Têm prioridade os docentes membros das equipas multidisciplinares,
os diretores de turma e os docentes das turmas que integram alunos com necessidades educativas especiais.
JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO
O grande desafio que se coloca presentemente às escolas, no quadro da Autonomia e Flexibilidade Curricular, é
responder aos alunos com necessidades educativas específicas, o que no âmbito de uma Educação Inclusiva
exige que sejam encontradas respostas para que cada um aprenda independentemente da sua situação pessoal
e social, assegurando a todos a aquisição de um nível de competências que permita a plena integração social.
Neste sentido, os conteúdos desta ação de formação de curta duração foram delineados tendo em conta a
existência de um novo enquadramento legal para a educação inclusiva, o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho,
que visa o desenvolvimento de estratégias e instrumentos de promoção das aprendizagens, por todos os
professores, junto de todos os alunos, em especial para aqueles que precisam de um apoio mais adequado às
suas necessidades específicas de desenvolvimento pessoal e social.
OBJETIVOS
- Promover o desenvolvimento de práticas educativas promotoras da inclusão de todos os alunos;
- Refletir sobre as principais alterações introduzidas na Educação Inclusiva, com a publicação do Decreto-Lei n.º
54/2018;
- Promover a reflexão e o debate sobre a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
- Incentivar a troca de experiências e o trabalho colaborativo entre os docentes.
CONTEÚDOS
- Enquadramento concetual da Educação Inclusiva.
- Enquadramento legal da Educação Inclusiva.
- Conceitos, princípios-chave e definições operacionais.
- Recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão.
METODOLOGIA
- Análise e discussão de conceitos de educação inclusiva;
- Análise de documentos legislativos enquadradores da intervenção - Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho;
- Reflexão sobre conceitos, modos de operacionalização e práticas de educação inclusiva.
AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos (obrigatório).
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua
importância no seu desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 3 de dezembro de 2018, no seguinte link: https://goo.gl/forms/eeiJchpWwuTlCKU62
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