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Curso de Formação
25 horas

Maria Manuela da Silva Claro de Andrade Alves
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. Apresentação dos intervenientes na ação, dos 
objetivos, metodologias, materiais, resultados a 
alcançar, avaliação e calendarização; Explora-
ção da documentação e materiais de apoio.

2. Políticas e Práticas Inclusivas: implicações na 
sala de aula.

- Legislação vigente;
- A abordagem multinível e a sua relação com o 

Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)

3. Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA): 
origem, conceitos e fundamentos.

- Contributo das neurociências para a educação/
aprendizagem;

- O DUA e as componentes do currículo.

4. Princípios do DUA, as redes neuronais da 
aprendizagem cerebral e recursos/guidelines de 

apoio em sala de aula.
- Princípios: Múltiplos meios de envolvimento; Múl-

tiplos meios de representação e Múltiplos meios 
de ação/expressão; 

- Identificação de barreiras existentes nos con-
textos educativos e estratégias para a sua 
remoção;

- Planificação de aulas, flexíveis e articulando 
diferentes áreas científicas, atendendo aos 
três princípios do DUA: múltiplos meios de 
envolvimento, de apresentação e expressão 
envolvendo docentes de diferentes grupos de 
recrutamento.

5. Construção de materiais inclusivos e flexíveis.

6. Apresentação e partilha de materiais.

Avaliação final de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Início: 30 de abril / 2022 | Fim:  18 de junho / 2022

Plataforma Zoom

Ordem de inscrição.
Até 18 de abril. Limitadas a 15 formandos. Inscrições online através de link divulgado via 
email e de acordo com as instruções aí constantes.
€ 10  por formando a pagar após confirmação por email de que teve vaga na 
turma. O pagamento deve ser feito 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.

Contributos do Desenho Universal para a 
Aprendizagem na promoção da inclusão

Cfcentro de formação

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE


