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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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Módulo 1
- Apresentação da ação e dos diversos módulos, 

bem como do processo de avaliação – discussão 
dos objetivos e da metodologia da formação;

- Diagnóstico dos conhecimentos dos formandos 
acerca da Escola Inclusiva.

Módulo 2
- Definição de Inclusão e discussão sobre a impor-

tância da Escola Inclusiva;
- Enquadramento legal da Educação Inclusiva (DL n.º 

54/2018, de 6 de julho);
- Importância da cooperação e do trabalho de equi-

pa entre os diversos intervenientes da comunida-
de educativa;

- Importância das reuniões de grupo, nomeadamen-
te de cariz pluridisciplinares.

Módulo 3
- Importância da avaliação pedagógica e da identi-

ficação precoce das dificuldades de aprendiza-
gem;

- Intervenção pedagógica e específica em contexto 
sala de aula;

- Práticas pedagógicas específicas (planificação, 
apresentação e análise de diversos materiais 
pedagógicos).

Módulo 4
- Realização de Trabalho de grupo: planificação de 

aulas dos diversos níveis de ensino numa lógica 
de cooperação e trabalho de equipa promovendo 
uma escola inclusiva;

- Aplicação em contexto aula da planificação ela-
borada com a supervisão ao longo do curso de 
formação e reflexão sobre o desenvolvimento da 
mesma;

- Apresentação dos trabalhos de grupo – Análise e 
debate sobre os trabalhos;

- Reflexão sobre a formação: auto e heteroavaliação 
e avaliação da ação.

Avaliação final de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Início: 27 / fevereiro / 2021 | Fim:  13 / março / 2021

Plataforma zoom.

Ordem de inscrição.
Até 13 de fevereiro de 2021. Inscrições limitadas a 15 formandos. Esta inscrição deve ser  
preenchida online no site www.spzc.pt (Centro de Formação).
€ 10  por formando. Após confirmaçao da aceitação da inscrição,  deve ser feito o 
pagamento por transferência bancária para a conta PT50003506710000319073016 e 
enviado o comprovativo, devidamente identificado, para coimbra@spzc.pt

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
Metodologias e práticas de ensino inovadoras
de acordo com as orientações atuais
COIMBRA

Cfcentro de formação


