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DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM:
DA FLEXIBILIDADE AO ENVOLVIMENTO
Workshop com Sandra Correia
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17 FEVEREIRO 2020
I
18.00-21.00h
Auditório da Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos

Workshop: “Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA): da flexibilidade ao envolvimento”
Workshop certificado como ação de formação de curta duração, na dimensão Científica e Pedagógica
da docência, com três horas de duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de maio.

DATA I HORÁRIO I DURAÇÃO I LOCAL
17 de fevereiro de 2020 I 18:00-21:00h I 3 horas I Auditório da Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos

JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO
Esta ação de formação de curta duração foi da iniciativa do Agrupamento de Escolas Gil Eanes, articulada com o Centro de
Formação Dr. Rui Grácio, visando dinamizar um conjunto de saberes e práticas pedagógicas do Desenho Universal para a
Aprendizagem, que se entrelaçam no contexto da implementação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
A ação teve como pano de fundo o novo normativo legal para a educação inclusiva, em que o DUA surge como uma das
principais opções metodológicas, capaz de facultar respostas adequadas às necessidades educativas de todos os alunos.
O planeamento pedagógico ancorado no DUA impõe mudanças significativas, quer no modo de perspetivar o papel e as
funções da escola, dos professores e de outros atores educativos, quer na forma de desenvolver práticas pedagógicas
eficazes que garantam a aprendizagem de cada um dos alunos, pelo que o conhecimento dos seus princípios (e das
respetivas estratégias de operacionalização) poderá facilitar o aperfeiçoamento da qualidade da ação educativa.

DESTINATÁRIOS
Professores de todos os grupos de docência (com prioridade aos docentes das equipas multidisciplinares da escolas);
técnicos educativos das escolas, de municípios, de associações, ONG e centros de formação e investigação.

OBJETIVOS
- Capacitar os docentes para aperfeiçoarem a qualidade da ação educativa, indo ao encontro das necessidades de cada um
dos alunos, diversificando as formas de apresentação e de exploração dos conteúdos curriculares;
- Potenciar a consciencialização dos docentes relativamente à importância da planificação da ação educativa para a criação
de ambientes inclusivos (ricos em oportunidades de participação);
- Dar a conhecer estratégias que permitam operacionalizar os princípios fundamentais do DUA: (i) proporcionar múltiplos
meios de representação; (ii) proporcionar múltiplos meios de ação e de expressão e (iii) proporcionar múltiplos meios de
envolvimento.

CONTEÚDOS
1. Aspetos fundamentais do DUA: origem do conceito e historial;
2. Princípios do DUA: (1) Proporcionar múltiplos meios de representação; (2) Proporcionar múltiplos meios de ação e
expressão; (3) Proporcionar múltiplos meios de envolvimento;
3. As redes neuronais (de reconhecimento, estratégica e afetiva);
4. O desenho do currículo e o atendimento à diversidade;
5. Flexibilidade curricular enquanto princípio orientador da gestão do currículo (que deverá ser aberto, flexível e acessível).

METODOLOGIA DA AÇÃO
Apresentação, com recurso ao Prezi, de aspetos fundamentais e princípios do DUA; reflexão sobre flexibilidade curricular e
planificação da ação educativa; Dinâmicas de grupo (aplicação prática de conceitos).

AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
O seminário será avaliado mediante um questionário online, obrigatório, a preencher pelos formandos.
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua importância no seu
desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

FORMADORA
Sandra Correia
Mestre em Educação Especial (Problemas de cognição e multideficiência) e
Doutorada em Educação Multicultural (Avaliação em Educação Especial).

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 16 de fevereiro de 2020 no seguinte link:
https://forms.gle/X8vMSTVtPc6A6Lgy8
Informações: 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

