
Curso
Currículo e
Multideficiência

7 e 14 de outubro de 2022



INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 
25-09-2022.

PREÇO:
Associado ANIP - 60 €
Não Associado - 75 €

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/69aipaBQ34t5q1G6A

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

Desconto de 10% para inscrições até dia 
20-08-2020 (não acumulável com o 
desconto de grupo).

A urgência de responder simultaneamente à importância do 
sucesso de todos os alunos na escola bem como aos princípios 
definidos para a inclusão de alunos com Necessidades 
Especiais na escola regular obriga a uma análise atenta da 
qualidade dos currículos utilizados e das mudanças 
necessárias para que todos os alunos possam participar com 
sucesso em atividades curriculares.  No entanto, para muitos 
alunos com MDVI o sucesso na escola tem que decorrer de 
mudanças curriculares significativas cujo objetivo seja a  
preparação sólida do aluno para os desafios da vida futura.

O decreto lei 54/2018 identifica e descreve as adaptações 
curriculares possíveis no âmbito dos processos de inclusão. A 
planificação desta sessão de formação assenta nos princípios 
definidos no referido decreto, nomeadamente nas alíneas c) e 
d) do artigo 2º, que define as várias adaptações curriculares 
possíveis numa perspetiva de inclusão. 

c) «Adaptações curriculares significativas», as medidas 
de gestão curricular que têm impacto nas aprendizagens 
previstas nos documentos curriculares, requerendo a 
introdução de outras aprendizagens substitutivas e 
estabelecendo objetivos globais ao nível dos 
conhecimentos a adquirir e das competências a 
desenvolver, de modo a potenciar a autonomia, o 
desenvolvimento pessoal e o relacionamento interpessoal; 

d) «Áreas curriculares específicas», as que contemplam o 
treino de visão, o sistema braille, a orientação e a 
mobilidade, as tecnologias específicas de informação e 
comunicação e as atividades da vida diária.

https://forms.gle/69aipaBQ34t5q1G6A


FORMADORA:

Isabel Amaral, PhD

Consultora na área da Comunicação e Educação de Alunos 
com Multideficiência e Surdocegueira. 

Docente do Mestrado em Educação Especial – Domínio 
Cognitivo-Motor da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias (ULHT).

Consultora em diversas instituições nacionais e internacionais 
no apoio à melhoria da prestação de serviços a crianças com 
surdocegueira congénita e multideficiência incluindo deficiência 
visual.

DESTINATÁRIOS:

Famílias; profissionais que desenvolvam 
atividades com crianças dos 0 aos 6 
anos (educadores de infância, 
professores do 1.º ciclo, docentes de 
ensino especial, psicólogos, técnicos de 
serviço social, enfermeiros, médicos, 
terapeutas) e outros/as interessados/as 
na temática.

PRÉ-REQUISITOS:

São necessários conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente, experiência de 
navegação e pesquisa na internet, 
utilização de plataformas de 
videoconferência  - Zoom, acesso a um 
computador funcional com placa de
som, webcam e auscultadores com 
microfone e ligação à internet.



OBJETIVO GERAL:

• Sensibilizar os participantes para as 
implicações da Multideficiência na 
elaboração dos currículos escolares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Conhecer os efeitos da multideficiência com 
deficiência visual (MDVI) na aprendizagem e 
no desenvolvimento das crianças

• Conhecer as caraterísticas de um currículo 
significativo para alunos com MDVI

• Saber como organizar um currículo escolar 
para alunos com MDVI.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Definição de currículo e modificações possíveis

2. O impacto da multideficiência com deficiência 
visual (MDVI) na aprendizagem e no 
desenvolvimento
• Aprendizagem incidental/natural de conceitos
• Comunicação  
• Relações sociais

3. Currículo escolar e os alunos com MDVI. 
Importância do desenho universal de 
aprendizagem

4. Características de um currículo significativo para 
alunos com MDVI 
• Baseado em comunicação social
• Desenvolve atividades apropriadas para a idade 
• Ocorre em ambientes e rotinas naturais
• Integra elementos de um currículo expandido 

(eficiência sensorial, orientação e mobilidade, 
autodeterminação , produtos de apoio, etc.)

• Envolve familiares e cuidadores 

5. A organização do currículo para alunos com MDVI 
numa perspetiva de inclusão

6. As abordagens de currículo em espiral e de 
currículo temático na definição de currículos para 
alunos com MDVI



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO:

A sessão terá um carater interativo, e será 
dividida em dois tempos. Na primeira 
sessão são clarificadas, em grupo, as 
noções de aprendizagem na 
multideficiência com deficiência visual, as 
dificuldades no acesso ao currículo e as 
necessidades dos alunos com MDVI.
Na segunda sessão será dedicada à 
exploração de possíveis adaptações 
curriculares que, respondendo às 
necessidades dos alunos, promovam um 
melhor conhecimento do mundo e dos 
parceiros de comunicação bem assim 
como uma melhor inserção na vida da 
sociedade.
Com esta informação, e partindo de 
exemplos concretos de um aluno com 
MDVI, será elaborado um mapa conceptual, 
onde sejam visualizadas as necessidades e 
as soluções encontradas para a facilitação 
do acesso ao currículo. 

A avaliação de desempenho dos 
formandos será contínua, tendo como base 
a respetiva participação ativa destes em 
toda a ação formativa considerando-se, 
designadamente, 
o espírito crítico, o domínio dos assuntos, 
a pontualidade e a assiduidade nas 
sessões síncronas, bem como realização 
de exercícios práticos realizados 
individualmente durante a sessão 
assíncrona.

Datas: 7 e 14 de outubro de 2022

Horário:
- DIA 7 (6ª feira) – 17h às 20h30
- DIA 14 (6ª feira) – 17h às 20h30

Duração: 8 horas 
- 7 horas de sessões síncronas (sessões em tempo real)
- 1 hora de sessão assíncrona (trabalho autónomo entre 
sessões)

Área de Formação: 761 – Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional
Forma de Organização: Online (Plataforma Zoom)

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO E ACREDITAÇÕES:

- 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).

- Acreditação para Docentes.
Formação em processo de acreditação para docentes, como 
ação de curta duração.



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

