
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estratégia e Inovação  

na Formação de Docentes e Técnicos Superiores  

Catálogo de Formação  

Para o  

Ano Letivo de 2020-2021 
 

CENTRO de FORMAÇÃO de 

PROFESSORES da  



 

Bem-vindos ao 

Centro de Formação de Professores da APCC 

Mais um ano letivo se inicia, renovam-se os desafios, renovam-se também os planos e os 

entusiasmos que caracterizam todos quantos trabalham nas escolas e na educação em geral. 

No Centro de Formação de Professores da Associação da Paralisia Cerebral de Coimbra, renova-

se também, neste ano letivo, o entusiasmo e a vontade de oferecer a cada profissional da 

educação ofertas formativas de qualidade e que vão ao encontro das suas necessidades e do 

feedback que tem sido dado pelos formandos na avaliação das ações nos anos transatos. 

O leque de ações de formação que apresentamos no plano de 2020-2021 pode ainda vir a ser 

enriquecido com algumas outras formações que surjam, principalmente por imposição da 

procura.  

As ações de formação que são, de seguida apresentadas, algumas já implementadas no ano letivo 

transato, estão disponíveis para serem realizadas na sede da APCC ou onde os destinatários 

sentirem falta da sua realização. À semelhança do que já aconteceu, o Centro de Formação de 

Professores da APCC dispõe-se a realizar as ações em escolas ou instituições, um pouco por todo 

o país, desde que haja vontade de tal acontecer. 

No sítio eletrónico da APCC será disponibilizada informação mais detalhada, como possíveis datas 

e preços para cada ação, bem como os respetivos programas e formulários de inscrição. 

Agradecemos a todos quantos colaboram, com este Centro de Formação, como formandos, 

formadores e colaboradores, e ainda a todos aqueles que nos ajudam a disseminar o nosso plano 

de formação. Para toda a comunidade educativa, desejamos um profícuo ano letivo de 2020-

2021. 

Coimbra, 2 de setembro de 2020 

O Diretor do Centro  
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Novas Ofertas Formativas: 

→ Adaptações Curriculares Significativas e Não Significativas em ambientes 

inclusivos 

 

 

→ Apoio Tutorial e Mentoria(s) na Promoção do Sucesso Escolar 

 

 

→ Liderança, Equipas 

Multidisciplinares e 

Estratégias Pedagógicas 

 

 

 

→ Mediação de Conflitos em Contexto Escolar: propostas de prevenção 

 

 

 

 

→ Monitorizar em Educação 

Inclusiva 

 

Uma abordagem formativa à operacionalização das 

medidas de gestão curricular, salientando as 

diferenças entre elas e a sua eficácia na prática. 

Um curso de formação que pretende dar resposta 

às necessidades formativas mais recentes de todos 

os docentes e técnicos superiores, nesta área. 

A formação das equipas educativas e 

multidisciplinares está longe de estar esgotada. 

Esta formação aborda o trabalho das equipas 

centrando-se em estratégias pedagógicas. 

Comportamento, disciplina, conflitos e mediação 

são as temáticas abordadas nesta formação por 

uma formadora que faz da mediação o seu 

quotidiano profissional. 

Como monitorizar eficazmente? Este curso de 

formação pretende responder a esta questão, 

fornecendo ferramentas para a prática dos 

docentes. 
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Curso de Formação: 

(25 horas) 

Adaptações Curriculares Significativas e Não 
Significativas 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

Em processo de 

acreditação 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores de 

Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de Educação 

Especial. 

Equipa Formativa:  José Lopes. 

Conteúdos 1. Princípios do Desenho Universal para a aprendizagem; 

2. Abordagem multinível de acesso ao currículo;  

3. Medidas de gestão curricular;  

4. Diferença entre acomodações curriculares, adaptações curriculares 

significativas e não significativas;  

5. Condições prévias à conceção e aplicação da adaptação do currículo;  

6. Desenho de adaptações curriculares;  

7. Implementação de adaptações curriculares em sala de aula;  

8. Monitorização e avaliação do processo de implementação de adaptações 

curriculares.  
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Curso de Formação: 

(25 horas) 
Apoio Tutorial e Mentoria(s) na Promoção do Sucesso 
Escolar 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, 

Psicólogos e outros Técnicos Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-109415/20 Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira 

dos Professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

Equipa Formativa:  Tatiana Pereira 

Conteúdos 1. Noções essenciais relativas à Inclusão no contexto escolar;  

2. Enquadramento legal para o apoio tutorial e programas de mentoria;  

3. Definição de conceitos centrais no âmbito de tutoria, apoio tutorial 

específico e mentoria (princípios teóricos, intervenientes e modalidades 

de organização);  

4. Definição do perfil de tutor e mentor;  

5. Contributos para uma abordagem centrada nos processos motivacionais 

e de autorregulação da aprendizagem, tendo por base o programa 

«Mentor – tutorias Autorregulatórias»;  

6. Estratégias para a promoção e desenvolvimento de competências de 

natureza relacional;  

7. Apresentação de instrumentos de planificação, organização e gestão dos 

processos de apoio tutorial e de mentoria;  

8. Estudos de caso. 
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Curso de Formação: 

(25 horas) 
Liderança, Equipas Multidisciplinares e Estratégias 
Pedagógicas 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-109414/20 Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira 

dos Educadores de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial. 

Equipa Formativa:  Filomena Pereira 

José Lopes. 

Conteúdos 1. Processos de mudança sistémica e organizacional na construção de uma 

Escola Inclusiva;  

2. Planeamento estratégico para a construção de uma Escola Inclusiva;  

3. A EMAEI enquanto recurso organizacional de apoio à Aprendizagem e à 

Inclusão;  

4. Papéis e perfil funcional da EMAEI: (i) Docentes e gestão pedagógica; (ii) 

Docentes de educação especial; (iii) Psicólogos e outros técnicos 

especializados; (iv) Pais/encarregados de educação;  

5. Competências da EMAEI: (i) Avaliação compreensiva do aluno; (ii) Recolha 

de evidências e análise dos dados; (iii) Identificação e mobilização das 

medidas de suporte; (iv) Monitorização e avaliação da aplicação das 

medidas;  

6. Trabalho em equipa e cultura colaborativa: (i) Competências de 

planeamento, organização e gestão de reuniões; (ii) Competências 

Interpessoais e de cooperação; (iii) Competências de resolução de 

problemas; (iv) Tomadas de decisão relativas às medidas de suporte e de 

inclusão. 
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Curso de Formação: 

(25 horas) 
Mediação de Conflitos em Contexto Escolar: propostas de 
prevenção 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

Em processo de 

acreditação 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores de 

Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de Educação 

Especial. 

Equipa Formativa:  Ana Mafalda Branco 

Conteúdos 1. A Mediação de Conflitos: Definições de conflito. As raízes do conflito. 

Respostas habituais ao conflito. Novas formas de entender o conflito. 

Uma visão sistémica. A negociação e a colaboração. Princípios da 

Mediação de Conflitos.  

2. A violência escolar: As regras na aula e na escola. A indisciplina na aula, 

nas relações entre pares e na relação professor-aluno. A importância dos 

limites. 

3. A comunicação: O que é comunicar? A importância da comunicação nas 

relações interpessoais e na escola. Comunicação verbal e não verbal. 

Assertividade. Estratégias de motivação. Como dar feedback. 

4. A gestão de emoções: Identificação de emoções. Inteligência emocional e 

gestão de emoções. Treino de competências e gestão das emoções. 

5. Perspetivas e Projetos para a Mediação de Conflitos na Escola – Casos 

Práticos; 

6. Perspetivas de trabalho em Mediação de Conflitos com crianças e famílias. 

7. Abordagem por casos e orientação para um projeto de intervenção pelos 

formandos em modelo de discussão aberta e orientação para a ação 
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Curso de Formação: 

(25 horas) Monitorizar em Educação Inclusiva 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

Em processo de 

acreditação 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores de 

Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de Educação 

Especial. 

Equipa Formativa:  Marisa Simões Carvalho 

Conteúdos 1. Modelos de avaliação institucional e organizacional;  

2. Modelos de monitorização em educação inclusiva;  

3. Planos de monitorização em educação inclusiva:  

a. Objetivos e metas;  

b. Indicadores de monitorização;  

c. Recolha de dados;  

d. Análise de dados;  

e. Divulgação e uso dos dados. 



Ofertas ainda em catálogo: 

 

→ Adaptações Curriculares não Significativas (no âmbito do DL 54/2018) 

 

→ Avaliação para as Aprendizagens em Contextos Inclusivos  

 

→ Desafios da Educação Inclusiva: Intervenção Multinível de Resposta à 

Diversidade  

 

→ Desenho Universal para a Aprendizagem: Prática Pedagógica na Sala de 

Aula 

 

→ Educação Inclusiva - Uma nova Organização da Escola  

 

→ Educação Inclusiva e Gestão da Diversidade 

 

→ Educação Inclusiva: Prática do Quotidiano 

 

→ Formação em Desporto Adaptado  

 

→ PIT: Adequações e Estratégias Curriculares  

 

→ Práticas Pedagógicas na Sala de Aula Inclusiva: Aprendizagem Ativa, 

Cooperativa e Promotora do Desenvolvimento Neuropsicológico dos 

Alunos  
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Curso de Formação: 

(25 horas) 
Adaptações Curriculares não Significativas (no âmbito 
do DL 54/2018) 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

105893/19 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores 

de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

Equipa Formativa:  Filomena Pereira; 

José Lopes. 

Conteúdos  

1. A avaliação para as aprendizagens no contexto das atuais políticas 

educativas; 

2. Avaliação de aprendizagens (avaliação sumativa) e avaliação para as 

aprendizagens (avaliação formativa): natureza, funções, princípios, 

características, pressupostos, dicotomia e complementaridade; 

4. O papel do feedback no ensino e na aprendizagem e tipos de feedback; 

5. Instrumentos de Avaliação ao serviço da aprendizagem: técnicas e 

instrumentos. 
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Curso de Formação: 

(25 horas) 
Avaliação para as Aprendizagens em Contextos 
Inclusivos 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-106126/19 Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores 

de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

Equipa Formativa:  Filomena Pereira 

Conteúdos  

1. A avaliação para as aprendizagens no contexto das atuais políticas 

educativas; 

2. Avaliação de aprendizagens (avaliação sumativa) e avaliação para as 

aprendizagens (avaliação formativa): natureza, funções, princípios, 

características, pressupostos, dicotomia e complementaridade; 

3. O papel do feedback no ensino e na aprendizagem e tipos de feedback; 

4. Instrumentos de Avaliação ao serviço da aprendizagem: técnicas e 

instrumentos. 
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Curso de Formação: 

(15 horas) 
Desafios da Educação Inclusiva: INTERVENÇÃO 
MULTINÍVEL DE RESPOSTA À DIVERSIDADE 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

100463/18 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores 

de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

Equipa Formativa:  Marisa Simões Carvalho 

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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Curso de Formação: 

(25 horas) 
DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM: Prática 
Pedagógica na Sala de Aula 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

100351/18 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira 

dos Educadores de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial. 

Equipa Formativa:  Filomena Pereira;  

José Lopes. 

Conteúdos a) Planeamento pedagógico contínuo e colaborativo que respeite as 

singularidades, valorize os interesses e atenda às necessidades de 

cada aluno; 

b) Dimensões de um planeamento flexível na sala de aula: como 

colaborar com o professor de sala de aula no processo de 

planeamento e como lidar com os diferentes tempos de 

aprendizagem dos alunos; 

c) Pressupostos do DUA: o reconhecimento da informação a ser 

aprendida, a aplicação de estratégias para processar essa 

informação e o envolvimento na tarefa de aprendizagem; 

d) Princípios do DUA: 1. proporcionar múltiplos meios de 

representação; 2. proporcionar múltiplos meios de ação e expressão; 

3. proporcionar múltiplos meios de envolvimento; 

e) Equacionar funções e papel da escola privilegiando uma intervenção 

compreensiva;   

f) Aplicação do DUA ao caso concreto de uma turma. 
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Curso de Formação: 

(12 horas) Educação Inclusiva - Uma nova Organização da Escola 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

101982/18 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores 

de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

Equipa Formativa:  José Lopes 

Conteúdos  

1. Conceito de educação inclusiva, baseado nos documentos nacionais e 

internacionais, elencando práticas e estratégias de sucesso e 

identificando todos os atores implicados e a implicar na 

implementação da escola inclusiva;  

2. A participação dos pais/encarregados de educação e a missão da 

escola na promoção da articulação com os professores;  

3. Abordagem multinível: Mobilização e avaliação da eficácia das 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;  

4. Modelo de funcionamento da Equipa Multidisciplinar de apoio à 

Educação Inclusiva; 

5. Organização, gestão e acompanhamento dos Centros de Apoio à 

aprendizagem;  

6. Relatório técnico-pedagógico, Programa Educativo Individual e Plano 

Individual de Transição; 

7. Avaliação, progressão e certificação. 

 

 

 

 

 



 

CENTRO de FORMAÇÃO de PROFESSORES da APCC 
 
 

Entidade Formadora- Registo de acreditação| CCPFC/Ent-NI-0136/17 

Centro de Formação de Professores da APCC | Rua Garcia de Orta, Vale das Flores 3030-188 Coimbra 

E-mail [serviços.educativos@apc-coimbra.pt] | URL [educacaoformacao.apc-coimbra.org.pt]  17 

 

Curso de Formação: 

(25 horas) Educação Inclusiva e Gestão da Diversidade 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

100352/18 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores 

de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

Equipa Formativa:  Filomena Pereira;  

José Lopes. 

Conteúdos 1. Inclusão e equidade em educação nos planos e práticas de escola; 

2. Desenho do currículo e do processo de avaliação para responder a todos 

e cada um dos alunos; 

3. Implementação, nas práticas, das medidas de suporta à inclusão e à 

aprendizagem decorrentes de uma abordagem multinível, 

designadamente, diferenciação pedagógica, desenho universal para a 

aprendizagem, acomodações curriculares, adaptações curriculares 

significativas e adaptações curriculares não significativas; 

4. Desenhar programas educativos individuais para alunos que, no âmbito 

de uma abordagem multinível, necessitam de medidas adicionais de 

suporte para melhorar os níveis de participação; 

5. Envolvimento de todos os atores educativos e das famílias no suporte à 

promoção da inclusão e da equidade na educação; 

6. Implementação de estratégias conducentes à participação dos pais e 

encarregados de educação para apoiar o sucesso do aluno; 

7. O papel dos recursos especializados das escolas, designadamente, 

docentes e técnicos especializados e centros de apoio à aprendizagem 

na promoção da inclusão e da equidade em educação. 
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Oficina de 

Formação: 

(25+25 horas) 

Educação Inclusiva: Prática do Quotidiano 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, 

Professores de Educação Especial, Psicólogos e outros Técnicos 

Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

104929/19 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores 

de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de 

Educação Especial.  

Equipa Formativa:  Filomena Pereira; José Lopes 

Conteúdos 1. Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão;  

2. A abordagem multinível (avaliação sistemática da eficácia das medidas, tomada 

de decisão em função da frequência e da intensidade com que a mobilização é 

necessária);  

3. Estratégias de mobilização das medidas;  

4. O Relatório Técnico-pedagógico, o Programa Educativo Individual e o Plano 

Individual de Transição;  

5. O desenho universal para a aprendizagem;  

6. A identificação de indicadores para a avaliação da eficácia das medidas de 

apoio, na autoavaliação da monitorização da implementação das medidas 

curriculares;  

7. A criação, funcionamento e organização de estruturas de apoio à educação 

inclusiva na escola;  

8. Os recursos de suporte à aprendizagem e à educação inclusiva e a sua 

adequação na adoção das medidas;  

9. O desenho de adaptações curriculares significativas com base nas 

aprendizagens essenciais e no perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória;  

10. O papel dos docentes, nomeadamente a articulação entre o docente de 

educação especial com os outros docentes;  

11. O trabalho colaborativo como meio de implantação da necessária mudança nas 

práticas das escolas. 
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Curso de Formação: 

(25 horas) Formação em Desporto Adaptado 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Professores dos grupos 260, 620 e 910 e outros técnicos superiores 

interessados. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

101383/18 

Para efeitos da aplicação do art.º 9.º do Regime Jurídico da Formação Contínua 

de Professores, releva para a progressão em carreira dos docentes dos grupos 

260, 620 e 910. 

Equipa Formativa:  Ana Cláudia Nunes 

Conteúdos 1. Conhecer o jogo de boccia;  

2. Identificar e saber construir um campo, de acordo com as medidas 

oficiais;  

3. Principais regras do jogo;  

4. Identificar o número de classes existentes;  

5. Principais características de cada uma dessas classes;  

6. Recursos específicos de apoio ao desenvolvimento da modalidade 

(jogos, exercícios e qual o seu objetivo final);  

7. Conhecer a modalidade de tricicleta;  

8. Conhecer a tricicleta e formas de entrada na mesma pelos atletas;  

9. Conhecer a pista de atletismo;  

10. Identificar na pista de atletismo o local de saída para as diferentes 

distâncias;  

11. Identificar as classes da tricicleta;  

12. Medidas de suporte à aprendizagem;  

13. Documentos imprescindíveis – Regras da BisFed e Regras da CPISRA. 
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Curso de Formação: 

(25 horas) PIT: Adequações e Estratégias Curriculares 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Professores do Ensino Básico e Secundário, Professores de Educação 

Especial, Psicólogos e outros Técnicos Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

105894/19 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Professores 

dos Ensino Básico e Secundário e Professores de Educação Especial. 

Equipa Formativa:  Filomena Pereira; José Lopes 

Conteúdos 1. A transição para a vida pós-escolar: exigências, cuidados e 

responsabilidades; 

2. Conceitos e práticas norteadoras da educação inclusiva; 

3. Conceitos chave relacionados com acomodações e adaptações de 

âmbito curricular, relacionando-as com o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória;  

4. Identificação da informação específica sobre o processo de transição: 

interesses e competências do aluno (académicas, vocacionais, pessoais 

e sociais), expetativas do aluno e dos pais, entre outras;  

5. Definição de um calendário de etapas a seguir para a conceção e 

implementação de um PIT; 

6. Definição de estratégias de trabalho colaborativo;  

7. Composição e gestão de uma equipa para conceção e implementação de 

um PIT;   

8. Relação direta entre currículo e PIT;  

9. Monitorização e avaliação do processo;  

10. Avaliação dos resultados obtidos ao longo da implementação do PIT.  

 

 

 

 



 

CENTRO de FORMAÇÃO de PROFESSORES da APCC 
 
 

Entidade Formadora- Registo de acreditação| CCPFC/Ent-NI-0136/17 

Centro de Formação de Professores da APCC | Rua Garcia de Orta, Vale das Flores 3030-188 Coimbra 

E-mail [serviços.educativos@apc-coimbra.pt] | URL [educacaoformacao.apc-coimbra.org.pt]  21 

 

 

Curso de Formação: 

(25 horas) 

Práticas Pedagógicas na Sala de Aula Inclusiva: 
Aprendizagem Ativa, Cooperativa e promotora do 
Desenvolvimento Neuropsicológico dos Alunos. 

Destinatários/ 

Público-alvo: 

Professores do Ensino Básico e Secundário, Professores de Educação 

Especial, Psicólogos e outros Técnicos Superiores. 

Acreditação para docentes (pelo CCPFC) 

CCPFC/ACC-

105895/19 

Para efeitos da aplicação do n.º 1 do art.º 8.º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, releva para a progressão em carreira dos Educadores 

de Infância, Professores dos Ensino Básico e Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

Equipa Formativa:  Carina Lobato Faria 

Conteúdos 1. Paradigmas da Didática e da Pedagogia preconizados pelo Desenho 

Universal para a Aprendizagem – Bases cerebrais da aprendizagem; 

2. Relação entre o DUA e a construção de uma escola inclusiva – Breve 

introdução à narrativa da escola inclusiva; 

3. Estudo do processo cerebral de desenvolvimento das ações mentais – 

conceito de atividade, integração cerebral e procedimento como 

elementos estruturantes para a construção da metacognição; 

4. Apresentação do conceito de métodos ativos de aprendizagem e sua 

operacionalização em sala de aula – apresentação de algumas práticas 

pedagógicas ativas; 

5. Apresentação do conceito de aprendizagem cooperativa e sua 

aplicação à sala de aula: construção de grupos cooperativos; 

identificação e atribuição de papeis dentro de sistemas de trabalho 

cooperativo; conceito de mediação do processo de aprendizagem; uso 

de processo de tutoria regulatória dentro de grupos cooperativos; 

estudo das vantagens e das desvantagens do uso de metodologias 

cooperativas e consequente superação/suavização das fragilidades da 

sua implementação; 

6. Construção em sessão de uma proposta de uso de metodologias ativas 

e cooperativas em sala de aula, devidamente suportada pela formadora 

– proposta de aplicação à prática.  
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Como fazer para se inscrever numa das ações do CFPdaAPCC? 
As inscrições nas nossas ações são todas feitas em formulários on-line. Pode procurar no sítio eletrónico 

da APCC, no link “Educação e Formação”. Também, quando divulgamos o programa de cada ação, 

indicamos o link direto para o formulário de inscrição da ação. Todos os campos do formulário são de 

resposta obrigatória. Os dados recolhidos são rigorosamente preservados e apenas utilizados para os fins 

a que se destinam, de acordo com a atual legislação. 

 

Como fazer para propor a realização de uma ação de formação? 
Caso haja interesse na realização de uma das nossas ações fora da sede do Centro, um pouco por todo o 

país, isso poderá ser possível desde que a pessoa ou entidade interessada garanta o local para a realização 

da ação. Toda a logística será garantida por nós, incluindo a gestão das inscrições, o dossier pedagógico e 

certificação. Para tal, basta contactar-nos por telefone (239 402 544 / 239 792 120 ) ou correio eletrónico 

(serviços.educativos@apc-coimbra.pt; jose.lopes@apc-coimbra.pt ) e fazer-nos a proposta. O CFPdaAPCC 

pretende ser uma referência de qualidade onde quer que os formandos necessitem da sua ação. 

 

As ações de formação têm custos para os formandos? 
Este Centro de Formação de Professores não é financiado, pelo que, para cada ação, os formandos terão 

que pagar a respetiva inscrição. A quantia a pagar depende da ação e dos gastos que o Centro tem de 

fazer face para a sua implementação. Portanto, nem sempre as ações têm o mesmo valor de inscrição. O 

valor só pode ser indicado quando se agenda cada ação. A política do Centro não visa o lucro, mas apenas 

a sua sustentabilidade. 
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Centro de Formação de Professores da Associação de Paralisia 

Cerebral de Coimbra 

 

Contactos:  

Telefone: 239 792 120  

Correio Eletrónico: serviços.educativos@apc-coimbra.pt 

Correio eletrónico do diretor: jose.lopes@apc-coimbra.pt  

Sítio eletrónico: http://educacaoformacao.apc-coimbra.org.pt/ 
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