
2018-27 Pessoal

POCH-04-5267-FSE-000014 N.º do Curso: 36 N.º da Ação: 2

Modalidade:

N.º de horas:

N.º de créditos:

N.º de registo: CCPFC/ACC-93249/17

Formação na área disciplinar: releva para a formação geral

Formador(a):

Local:

Objetivos:

Conteúdos:

• Capacitar docentes para a formação e sua replicação sobre a implementação do novo 

enquadramento legal da educação inclusiva.

16 julho 2018 14.30 h 19.30 h

18 julho 2018 14.30 h 19.30 h

11 julho 2018 14.30 h 19.30 h

13 julho 2018 14.30 h 19.30 h

CRONOGRAMA

DIA HORÁRIO

9 julho 2018 14.30 h 19.30 h

Agrupamento de Escolas de Benavente

Destinatários:
Educadores de Infância, Docentes dos Ensino Básico e Secundário e Docentes do Ensino 

Especial.

Critérios de seleção:

1. Ordem de inscrição dos docentes dos grupos de recrutamento 910, 920 e 930 dos 

Agrupamentos associados. 2.º Ordem de inscrição dos docentes dos restantes grupos 

de recrutamento dos Agrupamentos associados. 3.º Ordem de inscrição dos docentes 

dos Agrupamentos não associados.

Curso de Formação

25h

1

Entidade promotora: Agrupamento de Escolas de Benavente/Centro Educatis

Ilda Neves

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE BENAVENTE

Ação Docente

"-Para o desenvolvimento de uma escola inclusiva-"

N.º da Operação:
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Avaliação dos Formandos:

Avaliação da Ação:

Certificação da Ação:

*

1. Enquadramento concetual da educação inclusiva (2h)

2. Os Direitos - famílias e crianças (2h)

3. Desenho universal para a aprendizagem (3h)

4. O trabalho em equipa multidisciplinar (2h)

5. Enquadramento legal da educação inclusiva (16h)

 Conceitos, princípios-chave e definições operacionais

 Recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão

 Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão

 Determinação da necessidade de suportes à aprendizagem e à inclusão

 Avaliação de competências e conhecimentos, progressão e certificação

Avaliação com base na:

• Participação nas sessões – dinâmica e qualidade das intervenções.

• Apresentação de um trabalho elaborado individualmente

Serão utilizados os parâmetros de avaliação estabelecidos (tabela de 1 a 10 valores) e 

respeitados todos os dispositivos legais da avaliação contínua, conforme indicado no 

Despacho n.º 4595/2015 de 6 de maio.

Questionários de avaliação online preenchidos pelos formandos e formadores

Relatório dos formadores

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 8.º, do Regime Jurídico da Formação Contínua

de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em carreira de

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e do Ensino

Especial.
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