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AUTISMO +
MUITO + DO QUE SE PENSA
27 JUNHO 2019

I

15.00-19.00h

ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS

-

LAGOS

WORKSHOP: AUTISMO + MUITO + DO QUE SE PENSA
Workshop certificado como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio

DATA DE REALIZAÇÃO I HORÁRIO I LOCAL
27/06/2019
I das 15h:00m às 19h:00m I Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos
DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Professores de todos os níveis de ensino e grupos de docência. Equipas Multidisciplinares. Formadores. Técnicos
e Agentes Educativos de escolas, associações, autarquias, centros de investigação, ONG, etc
CONTEXTUALIZAÇÃO DA AÇÃO
O grande desafio que se coloca presentemente às escolas é responder aos alunos com necessidades educativas
específicas, o que no âmbito de uma Escola 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, com destaque para aqueles que precisam de um apoio mais adequado às
necessidades específicas do seu desenvolvimento pessoal e social.
Particularmente, pretende-se sensibilizar os professores para as necessidades sentidas pelas crianças autistas. A
partir do momento em que melhor conseguimos compreender o outro, melhores são as adequações das
estratégias em contexto de sala de aula com os diversos alunos.
OBJETIVOS
- Conhecer novas abordagens e estratégias para resolução de situações de autismo;
- Praticar e experienciar dinâmicas empáticas, perspetivadas na relação com crianças autistas;
- Reflexão quanto ao aprendido e aos passos a adoptar no quotidiano pedagógico, com vista à inclusão social.
CONTEÚDOS
- Autismo e o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho;
- Observar para orientar;
- Abordagens e estratégias em sala de aula;
- Universalidade com individualidade.
METODOLOGIA
Apresentação de conceitos e metodologias; Pequena exposição através de slides ppt e reflexão sobre aspetos
relevantes do Autismo; Dinâmicas grupais e vivenciais.
AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos (obrigatória).
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita sobre a formação desenvolvida e a sua importância no
seu desenvolvimento pessoal e profissional (online e obrigatória).
FORMADORES
Maria Esteves Ferreira Lourenço, Técnica Superior da Dgeste- Dsral, Mestrado em VIH Sida - da Prevenção à
Terapêutica e Doutoramento em Serviço Social;
Susana Banha, Psicóloga, Mestrado em Gestão de Recursos Humanos;
Eunice Henriques, Psicóloga, Pós-graduação em Dislexia, Avaliação e Reabilitação;
Ana Sanona, Presidente da Associação PAS, Licenciatura em Gestão Financeira.

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 26 de junho de 2019, no seguinte link: https://forms.gle/zQB57CYb5s33gJ1S7
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904
Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/
 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

