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Modalidade / Horas 
Curso, 15 horas 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 910, 920 e 930 
 
Formador(es) 
Filomena Ventura e Ana Maria Rocha 
 
Calendários-horários / Local 
. Turma A - Julho - 5, 6, 7, 8 e 9, das 17.00 às 20.00h 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidades de formação identificados 
O Plano Tecnológico da Educação (PTE), aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 
18 de Setembro, tem como objectivo estratégico colocar 
Portugal entre os cinco países europeus mais 
avançados na modernização tecnológica do ensino em 
2010 e visa contribuir para a melhoria dos processos de 
ensino e de aprendizagem e para o reforço das 
qualificações das novas gerações de portugueses, 
através da concretização de um conjunto integrado de 
programas e projectos de modernização tecnológica das 
escolas. 
O PTE inspira-se na Estratégia de Lisboa e tem três 
eixos de actuação temáticos (Tecnologia, Conteúdos, 
Formação) e um quarto eixo transversal (Investimento e 
Financiamento), cada um dos quais com um conjunto de 
objectivos e de projectos associados e relacionados 
entre si. 
Inserido no eixo de “Formação” do PTE, o projecto de 
Formação e Certificação de Competências TIC tem 
como objectivo ultrapassar um dos principais factores 
inibidores da modernização tecnológica da educação – 
o défice de competências TIC –, promovendo a 
utilização das TIC nos processos de ensino e 
aprendizagem e na gestão escolar. O referido projecto 
consiste na implementação de um sistema de formação 
e certificação de docentes e não docentes, modular, 
sequencial, disciplinar e profissionalmente orientado. 
Esta acção de formação é parte integrante do programa 
Competência TIC, e tem como objectivo principal 
potenciar nos docentes os conhecimentos e 
competências que já possuem, no sentido de os 
rentabilizar com recursos às TIC. A educação inclusiva 
de crianças e jovens com deficiências ou incapacidade 
está definida no Decreto-Lei Nº 3/2008, de 7 de Janeiro. 
Este define os objectivos, enquadramento, princípios 
orientadores e os apoios especializados a prestar na 
educação pré -escolar e nos ensinos básico e 
secundário dos sectores público, particular e 
cooperativo, visando a criação de condições para a 
adequação do processo educativo às necessidades 
educativas especiais dos alunos com limitações 
significativas ao nível da actividade e da participação 

num ou vários domínios de vida, decorrentes de 
alterações funcionais e estruturais, de carácter 
permanente, resultando em dificuldades continuadas ao 
nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, 
da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 
participação social. 
A lei prevê também a criação, a nível nacional, de um 
conjunto de unidades de ensino estruturado para a 
educação de alunos com perturbações do espectro do 
autismo; unidades de apoio especializado para a 
educação de alunos com multideficiência e 
surdocegueira congénita; escolas de referência para 
alunos cegos e com baixa visão e escolas de referência 
para alunos surdos.  
A inclusão destes alunos passa pela frequência de 
turmas regulares, seguindo Programas Educativos 
Individuais, em interacção com os restantes alunos e os 
diferentes professores das diferentes disciplinas/áreas 
disciplinares dos respectivos níveis de ensino. 
Neste sentido, é necessária uma preparação dos 
professores, em geral, de forma a poderem responder 
adequadamente às necessidades educativas especiais 
dos alunos. 
O recurso a tecnologias de apoio pode fazer toda a 
diferença na participação destes alunos no seu 
ambiente e na interacção com os seus pares. As TIC 
são ferramentas úteis para todos e, por vezes, 
imprescindíveis a aos  alunos com necessidades 
especiais 
A articulação entre o(s) docente(s) de educação 
especial e os restantes professores da turma é 
essencial para uma sintonia de estratégias com vista à 
inclusão. 
 
Objectivos 
. Compreender a necessidade de adequação de 
estratégias de aprendizagem em sala de aula, com o 
recurso à utilização das TIC, para a inclusão dos alunos 
com NEE, de carácter permanente. 
. Conhecer e explorar tecnologias de apoio e 
acessibilidades para a inclusão. 
 
Conteúdos da acção 
1. Estratégias de aprendizagem (2 horas) 
Reflexão e discussão sobre estratégias para a 
integração de alunos com diferentes problemáticas. 
Soluções para aplicação na prática, nas unidades 
especiais e nas turmas regulares. 
2. Demonstração e exploração de tecnologias de apoio 
(6 horas) 
Opções de acessibilidade do Windows. 
Demonstração de dispositivos electrónicos: 
- Dispositivos electrónicos para a comunicação 
aumentativa e alternativa. 
- Dispositivos electrónicos para a cegueira e baixa visão 
Demonstração de software. 
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- Software para as dificuldades específicas na 
aprendizagem da leitura e escrita 
- Software para a construção de recursos educativos  
3. Construção de materiais com utilização de 
tecnologias de apoio (6 horas) 
Construção de recursos educativos adaptados, com 
base no software apresentado e explorado. 
4. Avaliação (1 hora) 
 
Metodologias 
As actividades a realizar no curso decorrem em sessões 
presenciais, teórico/práticas, num total de 15 horas. 
As sessões deverão ser de carácter predominantemente 
prático, com alguns momentos expositivos / 
demonstrativos.  
Sugere-se a metodologia de aprendizagem por 
execução de tarefas, salienta-se que as actividades 
integradoras devem ser desenvolvidas com a 
preocupação de ligação com os contextos e as 
vivências profissionais dos participantes. Na abordagem 
a cada aplicação o formador deverá propor a elaboração 
de documentos, recursos e materiais, com sentido no 
contexto profissional dos formandos.  
Nas sessões de introdução a novas aplicações, o 
formador deverá recorrer à projecção para exemplificar 
e/ou demonstrar, sendo aconselhável a utilização de 
apresentações electrónicas na abordagem de conteúdos 
mais teóricos. 
Considera-se importante promover a articulação entre 
os diferentes conteúdos. 
 
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: qualidade da participação no 
contexto dos objectivos / efeitos a produzir; qualidade do 
trabalho individual.  
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. 
Nota - Consultar, por favor, Sistema de Avaliação 
dos Formandos Docentes (Artigo 50º. do Regulamento 
Interno, aprovado em 2 de Fevereiro de 2010). 
 
Informações sobre o Plano 
- Esta formação insere-se no SFCCTIC - Sistema de 
Formação e de Certificação de Competências TIC, 
definido pela [Portaria nº 731/2009, de 7 de Julho].  
- Segundo esse sistema, 90% dos docentes a exercrem 
funções em Matosinhos terão acesso a formação até 
2013, duas acções obrigatórias e duas opcionais, que 
lhes permitirá aceder ao Nível 2 de Certificação de 
Competências  TIC. 

- Em 2010 teremos 36 turmas, destinadas a 720 
formandos, o que corresponde ao primeiro grupo (A) de 
30% dos docentes de cada grupo de recrutamento das 
nossas Escolas Associadas. 
- Em 2011 o Grupo A realizará a segunda acção e o 
Grupo B fará duas acções. Em 2012 os Grupos A e B 
realizam a terceira acção e o Grupo C fará duas acções. 
Em 2013 os Grupos A e B realizam a quarta acção e o 
Grupo C a terceira e quarta. Da totalidade dos docentes 
a exercerem funções em Matosinhos, 90% concluirão 
assim o processo e ascendem ao Nível 2 de 
Certificação de Competências TIC. Os restantes 10% 
chegarão ao mesmo nível na sequência de avaliação 
positiva de portefólio digital. 
- As inscrições realizam-se, através de impresso próprio, 
directamente junto das Direcções das Escolas 
Associadas, a quem compete  o estabelecimento dos 
critérios e a selecção dos formandos. 
- Até 2 de Junho os Agrupamentos / Escolas enviam ao 
CFAE_Matosinhos os boletins de inscrição dos 
formandos, por acção.  
- As acções previstas decorrerão na modalidade curso, 
terão a duração de 15 horas e a participação de 20 
formandos. 
- As listas provisórias serão divulgadas no sítio do 
CFAE_ Matosinhos, em http://www.cfaematosinhos.eu 
no dia 14 de Junho.  
- A organização desta formação é feita em rede, com 
partilha de recursos e de formadores ao nível do Grande 
PortoNorte. Este facto faz com que seja necessário, 
para completar turmas, proceder à deslocação para 
CFAE contíguosde de alguns formandos. 
- Todas as acções que constam deste plano relevam 
para a progressão na carreira e para o processo de 
avaliação de desempenho docente na componente 
didáctico-científica. 
 


