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Célia Maria Borges Prata
Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores 
de Educação Especial (releva para efeitos de progressão em carreira - não releva na 
dimensão científica e pedagógica).
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1. Contextualização da Educação Inclusiva 
(Decreto-Lei nº 54/2018 e Unesco, 2017)

- Clarificação conceptual.
- Princípios orientadores.
- A diferenciação pedagógica como medida 

universal.
2. Organização e gestão da aprendizagem
- Flexibilização curricular e Diferenciação pe-

dagógica: conceito, discurso e práticas.
- Perfil dos alunos e aprendizagens essenciais.
3. O processo ensino-aprendizagem
- Teorias construtivistas sobre a aprendizagem 

e construção de práticas construtivistas.
- Inteligências múltiplas e estilos de aprendi-

zagem.
- Desenho Universal para a aprendizagem: 

abordagens multinível.
- Características essências.
- Medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão.
- A gestão da sala de aula: diferenciação 

pedagógica.  
- O perfil do professor: práticas e atitudes.

4. Avaliação e gestão curricular
- Fundamentos e práticas.
- Avaliação das aprendizagens.

Avaliação final de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.

Início: 17 de fevereiro/2022 | Fim:  12 de março/2022

Plataforma Zoom.

Ordem de inscrição.
Até 19 de janeiro. Limitadas a 15 formandos. Inscrições online através de link divulgado 
via email e de acordo com as instruções aí constantes.
€ 10  por formando. Deve ser feito o pagamento por transferência bancária para a conta 
PT50003506710000319073016 e enviado o comprovativo, devidamente identificado, 
para spzc.secretariado@spzc.pt ou pessoalmente numa das delegações do SPZC.

Escola inclusiva:
Flexibilização e Diferenciação PedagógicaCfcentro de formação

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE


