
2016-42 Pessoal

Modalidade:

N.º de horas:

N.º de créditos:

N.º de registo: DGAE/03-59/16

Formador(a):

Local:

Objetivos:

. Adequar e melhorar a inter-acção entre alunos não-NEE e alunos NEE no contexto 

escolar , fora das salas de aula.

11 de abril 9.00 h - 13.00 h 14.00 h - 17.00 h

. Aplicar estratégias de relação/comunicação com alunos com NEE.

. Aplicar estratégias de aprendizagem das actividades da vida diária - higiene e 

alimentação.

. Adequar e melhorar as práticas educativas e cuidadoras com alunos com NEE.

07 abril 2017 9.30 h - 12.30 h 14.00 h - 17.00 h

10 de abril 9.00 h - 13.00 h 14.00 h - 17.00 h

Destinatários: Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais

Critérios de seleção: A definir pelo Agrupamento

CRONOGRAMA

DIA HORÁRIO

20h

(Não aplicável)

Entidade promotora: Projeto Gulbenkian/Centro Educatis

Teresa Marques (Formadora externa)

Agrupamento de Escolas de Samora Correia

Ação financiada pela FUNDAÇÃO 

CALOUSTE GULBENKIAN - Programa 

Gulbenkian “Qualificação das Novas 

Gerações"

Ação Não Docente

A Inclusão em contexto pedagógico não formal

Curso de Formação
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Conteúdos:
                                                                        

Avaliação dos Formandos:

Avaliação da Ação:

Preenchimento do formulário AV (DGRHE) pelo Centro de Formação.

Preenchimento pelo formador do formulário próprio do Centro de Formação.

Prenchimento pelos formandos do formulário próprio do Centro de Formação.

1. Escola para Todos e Inclusão na história e evolução da Educação Especial – 2h 

teóricas.

2. Diferentes tipos de NEE e autonomia – 4h teórico-práticas.

3. A intervenção educativa em contexto não-formal, segundo as necessidades 

específicas de cada tipo de NEE – 5h teórico-práticas.

4. O papel do/a Assistente Operacional no treino do Comportamento Adaptativo - 

higiene, alimentação e socialização dos alunos com NEE – estratégias de intervenção – 

5h teórico-práticas.

5. O papel coadjuvante do/a Assistente Operacional na sala de aula - 4h teórico-

práticas.

* Participação / avaliação contínua: 40%

* Assiduidade: 10%

* Trabalhos: 50%
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