
 

 
 
 
 
 
 

DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE FORMATIVA 
 

 
DESIGNAÇÃO 
 

Adequações Curriculares 
 

Código: 010.01.28 DFP – 003/13 
 

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

o Compreender o conceito de adequações curriculares. 

o Desenvolver competências para a introdução de mudanças nos ambientes 
educacionais. 

o Desenvolver competências no domínio das adequações curriculares. 

o Identificar estratégias de ensino-aprendizagem que fomentem a aprendizagem dos 
alunos com NEE. 

o Promover a reflexão sobre processos e práticas de organização e gestão do ensino 
em grupos heterogéneos. 

o Promover a reflexão sobre a necessidade de adequações curriculares em resposta 
às necessidades educativas dos alunos, em contextos inclusivos. 

 
Objetivos Específicos 

o Dar a conhecer adequações/acomodações para a instrução e para a avaliação. 

o Desenvolver competências para selecionar adequações curriculares que respondam 
às necessidades individuais dos alunos. 

o Implementar adequações na instrução e na avaliação baseadas nas necessidades 
dos alunos. 

o Avaliar e melhorar o uso de adequações curriculares. 

o Identificar os fatores que favorecem a aprendizagem. 

o Desenvolver competências para a introdução de mudanças nos ambientes 
educacionais. 

Identificar estratégias de ensino-aprendizagem que fomentem a aprendizagem dos 
alunos com NEE. 

CONTEÚDOS 

 
o Fatores que favorecem a aprendizagem. 
o Conceito de adequações curriculares. 
o Condições necessárias à aplicação de adequações curriculares. 
o Avaliação das capacidades e desempenho dos alunos a partir dos produtos de 

aprendizagem. 
o Categorias de adequações curriculares que respondem às necessidades dos alunos:  

- Adequação de métodos de ensino 
- Adequação de materiais 
- Adequação de estratégias/atividades 
- Adequação de objetivos 
- Adequação de conteúdos curriculares 

o Organização da sala de aula. 
o Comunicação entre o professor de educação especial e o professor de 

turma/disciplina. 
 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO 

 
Curso de Formação  

DURAÇÃO  25 horas 

VALIDAÇÃO 

 

Formação válida para progressão na carreira dos docentes de todos os grupos de 
recrutamento, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de Setembro.  

 



DESTINATÁRIOS 

 

Docentes de todos os grupos de recrutamento 

 

FORMADOR Dra. Filomena Pereira 

CRITÉRIOS DE 
SELECÇÃO 

 

Os candidatos serão selecionados atendendo, sucessivamente, aos critérios abaixo 
indicados, aplicando-se o critério de seleção seguinte, caso o critério anterior não esgote o 
limite máximo (25) de candidatos previstos. 

1º Critério: Docentes de educação especial  
2º Critério: Diretores de turma  
3ºCritério: Docentes de todos os grupos de recrutamento 

 
Dentro de cada critério os candidatos serão selecionados por ordem de entrada das 
inscrições até ao limite máximo de candidatos previsto. 
 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação dos formandos será individual e contínua expressa numa escala de 0 a 10 
valores, de acordo com a regulamentação aplicável e assenta nos seguintes critérios de 
avaliação: 
- Assiduidade 10% 
- Intervenções pertinentes 30% 
- Trabalho individual 30% 
- Trabalho de grupo 30% 
 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

Sala de formação da Divisão de Formação de Pessoal, na Rua dos Ilhéus 1-C, 1.º andar 
(Edificio do Julgado de Paz) 

CALENDARIZAÇÃO 
10 e 11 de julho de 2013 - das 9h às 12h30 e das 14h às 17h 

12 e 13 de julho de 2013 - das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h 

OBSERVAÇÕES 

 
Nos termos da Portaria 2/12, de 12 de janeiro, a emissão do certificado fica sujeita ao 
pagamento de uma taxa no valor de 6,53€. 
 

INSCRIÇÕES 

 
Inscrições até 17 de junho de 2013, 
 
Utilizar a ficha de inscrição online disponível em: 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dC1pUmlkLU5mdkp
1ckxUZzZobGVtVHc6MA#gid=0  
 

• A lista dos formandos selecionados será divulgada no dia 18 de Junho de 2013, no site 
http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao;  

 
• Os formandos selecionados deverão confirmar a sua participação até o dia 20 de Junho 
de 2013, através do contacto: 

 
                   - E-mail: dfp.dre@live.madeira-edu.pt 

 
 
A lista de formandos definitiva será publicada no dia 21 de junho de 2013, no site 
http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao; 
 
 Os formandos suplentes deverão verificar se o seu nome consta da lista de formandos 
definitiva 
 

 
 
 


