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A Educação e a Diferença:
A Docência para a Educação Inclusiva

COVILHÃ

Local:
Registo da acreditação:
Duração / Créditos:
Formador responsável:

COVILHÃ - endereço a anunciar oportunamente
CCPFC/ACC-82040/15
25 horas presenciais
Célia Maria Borges Prata

Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário (releva para efeito de progressão na
carreira); Professores de Educação Especial (releva para efeito de progressão na carreira na dimensão científica e
pedagógica).

Conteúdos: •
•
•
•
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•
•
•

A filosofia da Inclusão: evolução, vantagens e modelos de inclusão.
Construção de uma escola inclusiva: sentido de comunidade, liderança, colaboração e cooperação,
flexibilidade curricular e serviços, formação, serviços de educação especial, apoios educativos.
Alunos com Necessidades Educativas Especiais: Classificação, Tipos de necessidades.
Intervenção com alunos com necessidades educativas especiais/ organização do processo de
ensino/aprendizagem: estratégias em sala de aula, aquisição de comportamentos desejados;
implementação de práticas educativas flexíveis, adequações curriculares, currículo regular e
currículo especial.
Envolvimento parental na educação do aluno com necessidades educativas especiais.
Apresentação dos trabalhos.
Avaliação.

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 16.OUT.2017 - 06.NOV.2017: 7 sessões de formação.
16.OUT ~ 17:30 - 21:00 | 19.OUT ~ 17:30 - 21:00 | 23.OUT ~ 17:30 - 21:00 | 26.OUT ~ 17:30 - 21:00 |
30.OUT ~ 17:30 - 21:00 | 02.NOV ~ 17:30 - 21:00 | 06.NOV ~ 17:30 - 21:30
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 06 de outubro de 2017. Limite de 25 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter este
formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).
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