
Ação de Curta Duração 23 Janeiro 2019 – das 14:30h às 17:30h 

Inclusiva Mente - Uma escola para todos e para cada um 
 

Enquadramento: 
O Decreto – Lei 54/2018, de 6 de julho estabelece princípios e normas que garantem a construção de uma escola verdadeiramente 
inclusiva e, em articulação com os outros diplomas que orientam os currículos do ensino básico e secundário e o Perfil dos alunos 
à saída da escolaridade obrigatória, assume uma mudança de paradigma na educação. Esta mudança implica novas formas de 
conceber o processo de ensino e aprendizagem e toda a atuação da escola. Desta forma, torna-se essencial a formação específica 
dos docentes para que se construam práticas a partir de conhecimentos e metodologias científica e empiricamente validados. 
Os docentes necessitam de desenvolver ferramentas que lhes permitam garantir que todos e cada um dos alunos que têm na sua 
sala de aula está efetivamente a aprender e para isso tem que saber identificar potencialidades e barreiras individuais e 
contextuais, que facilitam ou limitam a aprendizagem dos seus alunos. O que pretendemos com esta ACD é iniciar o processo de 
desenvolvimento destas competências e de construção de mentes verdadeiramente inclusivas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: 
 Concretizar a implementação do novo diploma legal que regulamenta a educação inclusiva. 

 Promover o desenvolvimento de práticas educativas inclusivas. 

 Promover o desenvolvimento de competências específicas no âmbito da educação inclusiva. 
 

Conteúdos: 
 Contextualização da educação inclusiva: o DL 54/2018 em articulação com outros normativos legais. 

 Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). 

 Abordagem Multinível em educação. 

 Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

 Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 

 Centro de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

 Dos princípios às práticas: novos procedimentos e novos documentos. 
 

Formadores: 
Armando Fiel Lourenço Nanim (Mestre em Psicologia) 
Ana Paula Alves da Costa (Licenciada em Psicologia) 

 

Destinatários: Todos os grupos de recrutamento 

 

Local: Escola Secundária de Felgueiras 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta atividade configura caraterísticas que permitirão a sua certificação como ACD pelo CFAE Sousa Nascente 

 


