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AÇÃO DE FORMAÇÃO

“Preciso de ajuda, tenho um aluno com NEE!” – Como elaborar e aplicar Adequações Curriculares, Adequações no Processo de Avaliação e Currículos Específicos Individuais

VISEU
VISEU - Training Center - UGT Viseu - Av. 25 de abril, 33
CCPFC/ACC-86622/16
25 horas presenciais
José Carlos Rodrigues de Almeida Lopes

Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial (releva para
efeito de progressão em carreira na dimensão científica e pedagógica)

Sede do Centro de Formação | R. Antero de Quental, 99 | 3000-032 Coimbra | t:239853090 | f:239832523 | 707201175 | spzc@spzc.pt | www.spzc.pt

Conteúdos: 1 - Suporte teórico/prático sobre os principais normativos que enquadram os apoios especializados e a aplicação da CIF
1.1 - Decreto-lei 3/2008, com as alterações introduzidas pela Lei 21/2008;
1.2 - Medidas Educativas previstas no Decreto-lei 3/2008;
1.3 - A CIF - cj
2 - Adequações Curriculares
2.1 - Adequações Curriculares - O que são? Como aplicar?
2.2 - Desenhar adequações curriculares, tendo em conta o sector de ensino/disciplina.
3 - Adequações no Processo de Avaliação
3.1 - Como elaborar e aplicar adequações no Processo de Avaliação?
3.2 - Alteração do tipo de provas, dos instrumentos de avaliação e certificação;
3.3 - Alteração das condições de avaliação (formas e meios de comunicação, periodicidade, duração e local).
4 - Como intervir e programar com alunos com um Currículo Especifico Individual (CEI)
4.1 - O desenho curricular dos alunos a quem á aplicada a medida CEI;
4.2 - Os alunos com CEI e o desenvolvimento do Plano Individual de Transição (PIT), à luz da Portaria 201-C/2015, de
10 de julho;
4.3 - Alunos com CEI - Intervenção/avaliação.
5 - Conhecer e aplicar, caso a caso, outras medidas previstas no Regime Educativo Especial
5.1 - Apoio pedagógico personalizado;
5.2 - Adequações no processo de matrícula;
5.3 - Tecnologias de apoio.
6 - Colaborar, ativa e criticamente, na elaboração, aplicação e avaliação de um Programa Educativo Individual (PEI) e/ou de
um Currículo Específico Individual e/ou de Plano Individual de Transição (PIT)

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 06.FEV.2018 - 03.MAR.2018: 7 sessões de formação.
06.FEV ~ 18:00 - 21:00 | 08.FEV ~ 18:00 - 21:30 | 15.FEV ~ 18:00 - 21:30 | 20.FEV ~ 18:00 - 21:30
24.FEV ~ 09:00 - 13:00 | 24.FEV ~ 14:00 - 17:00 | 03.MAR ~ 09:00 - 13:30 |
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 26 de janeiro de 2018. 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 o
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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