
Razões justificativas da ação 

A educação inclusiva há muito que norteia a educação em Portu-
gal. No entanto, na prática continuamos a assistir a muitas formas 
de “incluir”, a caminhar em direções diferentes, com práticas que 
muitas vezes ainda são de exclusão. Inúmeros enquadramentos 
legais têm de ser cruzados e analisados. Há que redimensionar o 
sucesso, o currículo, o ensino, as aprendizagens. Há que levar cada 
um ao limite das suas capacidades, “a igualdade de tratamento na 
aula produz desigualdades nas aprendizagens.” – Philippe Perre-
noud. 

Pretende-se abordar de forma global o novo enquadramento legal 
do Regime Jurídico da Educação Inclusiva, capacitando os profes-
sores para a sua aplicação.  

Pretende-se gerir as expectativas, ultrapassar obstáculos, partilhar 
experiências e desenvolver abertura para a mudança. 

Desafios... da legislação às práticas - capacitar para a 
implementação do DL54/2018, 6 julho (CCPFC/ACC-101977/18) 
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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: 

Paula Nicolau 

Modalidade: 

Cursos de Formação (CF) 

25 horas (1 crédito) 

12 h síncronas + 13 h assíncronas  

Calendarização 

2, 4, 8, 11, 15 e 17 de junho  

Horário:  

Das 17h às 19h  

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 

Discutir os princípios que orientam o Decreto-Lei nº54/2018, de 6 
de julho; 

•Conhecer as implicações dos princípios orientadores deste enqua-
dramento legal na prática; 

•Identificar as principais mudanças que o Regime Jurídico da Edu-
cação Inclusiva implica na prática de ensino e aprendizagem; 

•Conhecer e analisar as principais opções metodológicas implica-
das no Decreto-Lei nº54/2018: Desenho Universal para a Aprendi-
zagem e Abordagem Multinível no acesso ao currículo; 

•Conhecer as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

•Identificar os recursos específicos de apoio à aprendizagem e à 
inclusão; 

•Perceber a constituição da Equipa Multidisciplinar e suas princi-
pais funções; 

•Conhecer o processo de determinação da necessidade de medi-
das de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

•Conhecer os objetivos específicos dos Centros de Apoio à Apren-
dizagem; 

Ação cofinanciada pela Câmara Municipal de Sintra 
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