Ação de Formação – CIMT 10 - ACD33
Abrantes
Educação Inclusiva – desafios e oportunidades
(parceria com o CRIT – Centro de Reabilitação e Integração Torrejano)

Formadora: Dr.ª Filomena Sacramento (Psicóloga do CRIT)
Destinatários: Docentes de todos os graus de ensino (a ação releva
na dimensão científica e pedagógica)
Local: Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, Abrantes
Data de realização: 16 de maio de 2019
Horário: das 17:00 às 20:00 horas
Inscrições: A partir do dia 12-04-2019 e até ao dia 06-05-2019, através do QR-CODE ou do link
https://forms.gle/AQJMbSHbLEqN7w2J8. Os candidatos serão selecionados por ordem de
inscrição. A aplicação apenas registará os primeiros 70 inscritos.
Objetivo geral:
Capacitar os docentes para a implementação do enquadramento legal da educação inclusiva.
Objetivos específicos:
• Compreender os princípios e as opções metodológicas subjacentes ao quadro legal para
a educação inclusiva (Decreto-Lei 54/2018).
• Distinguir as diferentes medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão previstas na lei.
• Conhecer as caraterísticas e os processos subjacentes à criação das estruturas de apoio
à educação inclusiva.
• Adotar práticas coerentes com a legislação atual.
Conteúdos:
• Inclusão e Educação inclusiva.
• O regime jurídico da educação inclusiva – princípios e inovações que introduz no
sistema educativo e nas escolas.
• A abordagem multinível enquanto modelo de atuação de escola.
• As medidas de suporte à aprendizagem e inclusão.
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•
•

As estruturas de apoio à educação inclusiva nas escolas – equipa multidisciplinar de
apoio à educação inclusiva; centros de apoio à aprendizagem; parcerias.
Impacto nas práticas educativas.

Metodologia
• A sessão será desenvolvida com base em exposição de conteúdos, debates entre os
participantes e análise de situações, quer propostas pelo formador, quer trazidas pelos
próprios formandos.

Torres Novas, 4 de abril de 2019
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