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Modalidade / Horas 
Curso, 25 horas 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 910. 920 e 930 
 
Formador(es) 
Isabel Seabra e Filomena Ventura 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Julho - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 das 
18.45-20.45h e 16 das 18.45-21.45h. Prazo limte de 
inscrição - 29 de Maio. Local - EB - 2,3 Leça da 
Palmeira - Sala a indicar 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
As alterações introduzidas pelo último concurso de 
professores ao abrigo do DL nº20/2006 de 31 de 
Janeiro, com a criação do grupo de Educação Especial, 
a exigência da aplicação da CIF (Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde), na elegibilidade dos alunos com NEE 
(Necessidades Educativas Especiais) e a parceria com 
os docentes de apoio sócio-educativo, são algumas das 
questões que justificam a realização desta oficina, uma 
reflexão sobre o papel do professor de Educação 
Especial na Escola. Que perfil para este profissional, 
que tarefas lhe são atribuídas e como deve ser 
organizado todo o apoio ao aluno com NEE? Estas 
serão temáticas de fundo que enquadram esta proposta 
de trabalho. 
 
Objectivos a atingir 
Consideramos que a reflexão conjunta sobre o 
quotidiano profissional e a partilha de experiências e de 
outras formas de fazer, podem constituir uma plataforma 
para perspectivar novas formas de construir a escola 
inclusiva. Definir factores que influenciam o sucesso 
educativo, enumerar potencialidades e necessidades 
dos alunos, equacionar prioridades nas necessidades 
da escola, definir estratégias de intervenção e de 
reorganização da prática pedagógica, são competências 
fundamentais no professor de uma escola para todos. 
Nesta oficina pretende-se que o profissional da 
educação: 
- desenhe os contornos da sua acção; 
- atente aos esboços elaborados pelos pares; 
- identifique potencialidades e necessidades da escola e 
dos alunos; 
- percepcione projectos onde possa participar com 
outros colegas; 
- estabeleça um plano de intervenção.  
 
Conteúdos da acção 
1. Professor de Educação Especial - Que perfil 
profissional e pessoal? Que recurso na Escola? Que 

intervenção nos diferentes grupos de trabalho? Que 
intervenção na oferta formativa da escola. 
2. Elegibilidade para a Educação Especial - Processo de 
sinalização. Utilização da CIF. A tomada de decisão. 
3. Modalidades de apoio - Apoio directo / indirecto. Sala 
de apoio – modos de funcionamento. Apoio em Ensino 
Partilhado. Organização e implementação dos PIT’s. 
 
Metodologias 
Parte-se do diagnóstico dos saberes e experiências dos 
participantes bem como dos seus contextos 
profissionais, abordados numa perspectiva reflexiva e 
de construção do conhecimento. Serão criados espaços 
para a identificação do objecto de trabalho, 
fundamentação científica e pedagógica, organização de 
planos de acção, produção de relatos sobre o trabalho 
desenvolvido, discussão das metodologias e acertos de 
mecanismos de controlo.  
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: assiduidade; qualidade da 
participação no contexto dos objectivos / efeitos a 
produzir; qualidade do trabalho individual, relatório de 
reflexão crítica ou relatórios de progresso. Para cada 
critério de avaliação é definida uma escala qualitativa de 
5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio de 
desempenho que é depois traduzido numa classificação 
quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


