Organização
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CURSO DE FORMAÇÃO
N.º
Sessões

Data

Horário

N.º de
Horas

1

8 Jan.

17h30-21h00

3,5

2

15 Jan.

17h30-21h00

3,5

3

22 Jan.

17h30-21h00

3,5

4

29 Jan.

17h30-21h00

3,5

5

05 Fev.

17h30-21h00

3,5

6

26 Fev.

17h30-21h00

3,5

7

05 Mar.

17h30-21h30

4

Total

25h

Sensibilizar para a
inclusão
Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião –
Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE
Telef. 255410190 – Fax 255432149.
e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com
Skype: cfaeab
Web: http://www.cf-ab.com/
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas
de Amarante e Baião - Cfaeab

Inscrições até ao dia 29 de
novembro de 2014

Professores do 3º Ciclo do Ensino
Básico e do Ensino Secundário

Prioridade aos professores da Escola
Secundária de Amarante

Objetivos da ação

Avaliação dos formandos

•
Adquirir competências que fomentem a implementação
de pedagogias diferenciadas;

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previstas. Em cada sessão, serão passadas folhas de
presença, para assinatura dos inscritos.

•
Desenvolver a sensibilização para as questões da Educação Especial;

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que
corresponde a menção qualitativa de:

Efeitos para progressão
Para os efeitos previstos no artigo 8º, do
Regime Jurídico da Formação Contínua de
Professores, a presente ação releva para
efeitos de progressão na carreira de Professores do 3.º Ciclo do Ensino Básico e

•
Melhorar os procedimentos pedagógicos em contexto de
sala de aula.

do Ensino Secundário.
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º, do
Regime Jurídico da Formação Continua de
Professores, a presente ação releva para a
progressão em carreira de Professores do
3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino

Conteúdos da ação
Conteúdos teóricos:
• A importância da inclusão. A sua implementação como dinâmica de interação e atitude de pares e professores;
• Preparação dos professores para atender à diversidade dos
alunos na perspetiva de inclusão educativa;
• Minimizar os principais problemas que os professores sentem
quando lecionam turmas inclusivas;
• Quais são as carências formativas explicitadas pelos professores face à inclusão dos alunos com NEE;
• Dificuldades sentidas pelos professores quanto à existência
demais e melhores condições, nomeadamente ao nível de recursos existentes nas escolas (materiais e humanos);
• Conteúdos práticos:
• Tipo de adequações que se podem desenvolver no processo
ensino aprendizagem para assegurar o sucesso educativo;
• Importância do trabalho colaborativo entre os professores do
ensino regular e os professores de Educação Especial.

Secundário".

Acreditação
O curso de formação “Sensibilizar para a
inclusão“, foi acreditado, na modalidade de
Curso de Formação, pelo CCPFC ao abrigo
do RJFC, com o n.º de registo CCPFC/ACC78677/14.
A este curso de formação é atribuído 1 unidade
de crédito, correspondente a 25h de formação.

Formador
CAROLINA SAMPIAO

Local
Escola Secundária de Amarante

