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Curso de Formação 

Desafios da Educação Inclusiva: Intervenção Multinível de Resposta 

à Diversidade 

15 horas – registo de acreditação CCPFC/ACC-100463/18 

 

Local de Realização: Centro da Paralisia Cerebral de Coimbra 

Formadora: Marisa Simões Carvalho 

Destinatários/Público-Alvo: Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e 

Secundário, Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos Superiores. 

Calendarização:  

 

 

 

 

 

 

 

O sucesso educativo é uma preocupação constante das escolas nos dias de hoje. Os 

profissionais da educação procuram encontrar soluções para responder à diversidade e à 

pluralidade, respeitando as características de todos e de cada um dos alunos. As abordagens 

multinível constituem-se como uma alternativa que considera a complexidade, multiplicidade 

e interconetividade entre as dimensões da aprendizagem e do comportamento, por um lado, 

e que oferece, por outro, um modelo integrado de medidas de suporte à aprendizagem. As 

abordagens multinível referem-se a modelos de ação de âmbito educativo, sustentados em 

evidências empíricas, que oferecem uma intervenção integrada na aprendizagem e no 

comportamento, suportando-se em processos de tomada de decisão baseados em dados. 

Destaca-se que estas abordagens têm sido utilizadas com sucesso em países como a Finlândia 

e os Estados Unidos da América, motivando trabalhos de investigação e publicações diversas 

sobre a temática. Em Portugal, têm sido também desenvolvidos alguns projetos mais 

restritos. Contudo, a atual proposta legislativa no âmbito da educação inclusiva apresenta o 
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modelo multinível como organizador das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

atribuindo-lhe relevância e atualidade no sistema educativo português. Ainda assim, a sua 

operacionalização implica mudanças significativas ao nível da organização das medidas, dos 

serviços e das escolas, justificando-se a capacitação dos profissionais de educação na 

temática. Com efeito, este curso de formação está alinhado, por um lado, com as políticas 

nacionais no âmbito da educação inclusiva e, por outro lado, com o atual plano de formação 

desta entidade. 

 

Objetivos específicos 

As abordagens multinível (AI) constituem-se como uma alternativa que considera a 

complexidade, multiplicidade e interconetividade entre as dimensões da aprendizagem e do 

comportamento e oferece um modelo integrado de medidas de suporte à aprendizagem,  

suportando-se em processos de tomada de decisão baseados em dados concretos. As UI  têm 

sido utilizadas com sucesso em países como a Finlândia e os EUA, motivando trabalhos de 

investigação e publicações diversas. A atual proposta legislativa no âmbito da educação 

inclusiva apresenta o modelo multinível como organizador das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão e a sua operacionalização implica mudanças significativas ao nível 

da organização das escolas, justificando-se a capacitação dos docentes na temática, uma vez 

que é seu objetivo responder à diversidade e à pluralidade das caraterísticas dos seus alunos. 

Conteúdos 

 

1. Abordagem multinível: Da caracterização à operacionalização: 

a) Contextualização sócio histórica e política; 

b) Organização e características essenciais; 

c) Condições de implementação; 

d) Intervenientes no processo de organização, implementação, monitorização/avaliação; 

 

2. Atuação dos diferentes profissionais de educação no âmbito das abordagens multinível  

a) Papéis, atribuições e competências 

b) Modalidades e estratégias  

3. Abordagens multinível em educação: exemplos práticos de aplicação. 
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Metodologias de realização da ação 

 

As sessões serão desenvolvidas com base em exposição de conteúdos, debates entre os 

participantes e análise de situações concretas, quer propostas pelo formador, quer trazidas 

pelos próprios formandos. Serão, também, analisados projetos específicos que tenham na 

base os conteúdos teóricos trabalhados. Especificamente, a metodologia de trabalho é 

organizada da seguinte forma: (i) Exposição teórica dos conteúdos, pretendendo-se assim 

desenvolver e tratar dos aspetos teóricos relacionados com a temática da ação; (ii) Debate 

sobre situações reais de reconhecida relevância pedagógica, relacionadas com as 

representações dos formandos; (iii) Envolvimento em atividades teórico-práticas tendentes à 

análise e elaboração de projetos específicos; (iv) Reflexão conjunta sobre as práticas 

desenvolvidas e sistematização de conclusões. 

Regime de avaliação dos formandos  

A avaliação dos formandos será contínua e participada por todos os intervenientes e 

assentará: na participação nas dinâmicas das sessões presenciais; nas tarefas desenvolvidas e 

na realização de um trabalho individual/reflexão crítica final, de acordo com os critérios 

previamente estabelecidos. Forma de Avaliar a Ação: (a) pelos formandos: resposta a um 

questionário elaborado para o efeito; (b) pelo formador: relatório de avaliação da ação; (c) 

pela entidade formadora: avaliação global da ação, com base nos instrumentos avaliativos 

utilizados por formandos e formador. 

 

INSCRIÇÕES APENAS ONLINE 

Na página da APCC: http://educacaoformacao.apc-coimbra.org.pt/form_externa.php 

Ou diretamente no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0TZAgV20TfSw4ma0Gcv1yOK5jC9Ee_sWRO_Y
zwkEI5JwU-g/viewform  
 
PREÇO DE INSCRIÇÃO: €60 

A Ação realiza-se com um mínimo de 24 formandos e um máximo de 30  
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