
Razões justificativas da ação 

A dificuldade crescente do professor proporcionar aprendizagens 
significativas a todos os alunos pela sua diversidade, torna perti-
nente uma abordagem de métodos e técnicas que promovam 
mudanças nas práticas dos docentes, no sentido de assumirem um 
papel de mediadores e facilitadores mais conscientes e eficazes na 
criação de uma escola inclusiva.  

    Pretende-se abordar de forma global o novo enquadramento 
legal do Regime Jurídico da educação inclusiva, capacitando os 
professores para a sua aplicação (O Decreto-Lei nº54/2018, 6 de 
julho) e cruzando com os outros enquadramentos legais. 

   Desta forma, através da análise do perfil de cada aluno, da cria-
ção de contextos facilitadores de aprendizagem e de uma avalia-
ção adequada de todas as variáveis inerentes ao processo, preten-
demos com esta ação criar condições que promovam mudanças 
eficazes na prática docente, de acordo com o enquadramento 
legal em vigor, e permitam aos alunos ter um sucesso educativo 
sustentável. 

Aprender em conjunto - diferenciação pedagógica 
                 (CCPFC/ACC-10796/20)  
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Email 
profsintra@gmail.com (Geral)
profsintra.formacao@gmail.com (Formação) 

SEDE 
Praceta Francisco Ramos Costa, 13 C 
Tapada das Mercês 
2725-579 Mem Martins 

Formadora: 

Constança Azevedo  

Modalidade: 

Cursos de Formação (CF) 

25 horas (1 crédito) 

12 h síncronas + 13 h assíncronas   

Calendarização 

25, 26, 27, 28, 29 e 30 de maio   

Horário:  

Das 15h às 17h  

Forma de realização:  

Através da plataforma Zoom 

Avaliação: 

Trabalhos entregues por mail  

Custo:  

30 €  (para sócios e não sócios) 

Destinatários:  

Educadores de Infância e Professo-
res dos Ensinos Básico e Secundá-

rio e Educação Especial (Para os efei-
tos previstos no nº1, do artigo 8º, do Regi-
me Jurídico da Formação Contínua de Pro-
fessores, a presente ação releva para os 
efeitos de progressão em carreira). 

Associação de  Professores de Sintra 

Registo da creditação: CCPFC/ENT-AP-0455/19 

Objetivos 

Com a presente formação pretende-se: 

Abordar e cruzar a legislação em vigor (decreto lei 54 e 55/2018) 

Dotar os professores das competências necessárias para uma práti-
ca docente face a grupos heterogéneos de alunos conducentes ao 
sucesso escolar;  

Favorecer o desenvolvimento humano e profissional dos docentes 
e a atitude perante a diferença.  

Ação cofinanciada pela Câmara Municipal de Sintra 
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