
27 e 29 de outubro de 2020

Curso
Educação Inclusiva:
Oportunidades e Desafios



O atual Regime Jurídico da Educação 
Inclusiva cria condições para que todos e 
cada um dos alunos, independentemente 
da sua situação pessoal e social, 
encontrem respostas que lhes possibilitem 
o acesso a um nível de educação e 
formação facilitador da sua plena inclusão 
social.

Este diploma legal surge com o principal 
objetivo de criar as condições necessárias 
a uma verdadeira intervenção inclusiva em 
contexto escolar. 

Posto isto, o que mudou? Quais os 
principais desafios e oportunidades que 
se apresentam aos docentes / 
profissionais e estruturas educativas?

Os profissionais de educação, agora mais 
do que nunca, devem trabalhar de forma 
colaborativa com as famílias, os 
profissionais de intervenção precoce e 
outros intervenientes no processo 
educativo e de aprendizagem dos alunos, 
bem como com as respetivas 
comunidades de inserção.

Neste sentido, é importante proporcionar 
formação aos profissionais de educação 
sobre o atual Regime Jurídico da Educação 
Inclusiva, de modo a dar-lhes a conhecer 
as principais alterações que introduz, bem 
como os desafios e oportunidades que 
dele decorrem e que contribuem para a 
melhoria da das práticas pedagógicas.

INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 20-10-2020.

PREÇO: 
Associado ANIP - 50 €
Não Associado - 65 €

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/rqorkfwvQ6tzn9E7A

Desconto de 5% para grupos de 2 ou 
mais pessoas.

DESTINATÁRIOS:
Profissionais de Educação, profissionais 
de Intervenção Precoce e outros 
interessados na temática, estudantes 
universitários.

PRÉ-REQUISITOS:
É necessário terem conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente, experiência de 
navegação e pesquisa na internet, 
utilização de plataformas de 
videoconferência como Teams ou 
Zoom, acesso a um computador com 
ligação à internet e browser (como o 
Chrome, Internet Explorer, Firefox, entre 
outros), som, webcam e microfone 
para a realização de chats e 
videoconferências.

FORMADORA:

Ana Paula Aveleira
- Professora de Educação 
Especial licenciada com 
Especialização em Educação 
Especial (EE) e mestre em 
Ativação do Desenvolvimento 
Psicológico, pela Universidade 
de Aveiro. 
- Exerce funções docentes em 
Educação Especial no quadro 
do Agrupamento de Escolas 
Eugénio de Castro em 
Coimbra, assumindo funções 
de supervisão técnica das ELI 
do distrito de Coimbra do SNIPI. 
- Exerce funções de formadora 
na área da IP e de Educação 
Inclusiva.

https://forms.gle/rqorkfwvQ6tzn9E7A


OBJETIVO GERAL:

Dotar os profissionais de conhecimentos e 
competências no âmbito do Regime Jurídico da 
Educação Inclusiva, refletindo acerca dos seus 
principais desafios e oportunidades. 

SESSÔES E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Princípios orientadores das Práticas 
Recomendadas em Intervenção Precoce na 
Infância

2. Enquadramento legal da Educação Inclusiva

• Enquadramento Legal da Educação 
Inclusiva - DL 54/2018, 6 de julho

• Educação inclusiva - bases teóricas de 
sustentação

• Educação Inclusiva - seus referenciais

3. Para uma educação mais inclusiva

Oportunidades e desafios do DL 54/2018, 6 de 
julho & Articulação com a IPI (DL 281/2009, 6 de 
outubro)

• Inteligências múltiplas
• Processo de aprendizagem
• Desenho universal para a aprendizagem 

(DUA)
• Abordagem multinível (AM)
• Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAEI)
• Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA)
• RTP - Relatório técnico-pedagógico
• PEI - Programa educativo individual
• PIIP – Plano individual de intervenção 

Precoce
• Articulação do RTP e (eventualmente) 

do PEI com o PIIP

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

No final da formação, os formandos deverão:
• Conhecer os princípios orientadores da IPI e da 

Educação Inclusiva na prática diária de 
intervenção com as crianças, famílias e outras 
entidades e serviços

• Enquadrar legalmente a Educação Inclusiva 
(EI)

• Conhecer e discutir o Regime Jurídico da 
Educação Inclusiva 

• Analisar e refletir conceitos relativos à EI 
• Refletir sobre o processo de aprendizagem (e 

sobre diferentes estilos de aprendizagem)
• Discutir a aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem e os consequentes impactes 
educativos

• Refletir sobre as oportunidades e desafios do 
DL 54/2018, 6 de julho e sua Articulação com a 
IPI (DL 281/2009, 6 de outubro)



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO:

As metodologias utilizadas para a 
dinamização das sessões serão 
essencialmente expositivas. Ao longo 
das sessões serão criados momentos 
de partilha e reflexão sobre as 
oportunidades e desafios da adoção 
de contextos educativos inclusivos.

Datas: 27 e 29 de outubro
Horário: 18h às 21h30m
Duração: 7 horas (2 Sessões síncronas)

Área de Formação: 143 – Educadores de Infância
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional
Forma de Organização: Online (Plataforma Zoom)

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO:

- Formação Certificada pela DGERT. 
O certificado é emitido gratuitamente no fim da formação, 
se o formando obtiver aproveitamento e presença 
obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação. 
Emissão ao abrigo da Portaria 474/2010 de 8 de Julho, através 
do Sistema de Informação e Gestão da Oficina Educativa e 
Formativa (SIGO).

- Formação Acreditada para Docentes. 
Ação acreditada para docentes, pelo Centro de Formação 
de Professores da APCC como ação de formação de curta 
duração, relevando para a progressão na carreira dos 
docentes dos grupos de recrutamento, 100 (educadores de 
infância), 110 (professores do primeiro ciclo do ensino 
básico), 120 (professores de inglês do 1.º ciclo do ensino 
básico), 910 (professores de educação especial 1), 920 
(professores de educação especial 2) e 930 (professores de 
educação especial 3), no termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 
6.º do Decreto-Lei n.º22/2014, de 11 de fevereiro.



Organização e Secretariado:

Associação Nacional de Intervenção Precoce
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C
3000-319 COIMBRA
Tel: 239 483 288 :: Tlm: 967 132 727
formacao@anip.net
www.facebook.com/ANIP.pt

Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W

Mais informações sobre as nossas formações e eventos,
visite o nosso site: www.anip.pt
ou contacte-nos: formacao@anip.net

Sabia que se se associar à ANIP, paga 10€por ano e usufrui de 
descontos imediatos de 15€ em cada ação que frequentar?
Associe-se e usufrua dos nossos benefícios!

mailto:formacao@anip.net
http://www.facebook.com/ANIP.pt
http://www.anip.pt/
mailto:formacao@anip.net

