Formadores: Dra. Inês Filipe e
Dr. Júlio Coincas
Nótula biográfica:
Dra. INÊS FILIPE

Associação Sindical de
Associação Sindical de Professores Licenciados

Serviços disponibilizados aos associados:

- Mestre em Psicologia Educacional
- Professora de Educação Especial ( Domínio
da Audição e Surdez)
- Exerceu funções na Direção Regional de
Educação do Alentejo como responsável pelo
setor da Educação Especial
- Docente convidada da Universidade de Évora
- Formadora na área de Orientação Educativa.

Dr. JÚLIO COINCAS
- Professor de Educação Especial (Domínio
cognitivo e motor)

- Sócio e colaborador do Movimento da Escola Moderna.

“O contributo do Decreto-Lei n.º 54/2018
para o desenvolvimento de uma Escola Inclusiva – estratégias e metodologias para
implementação do normativo legal”

-Atendimento personalizado
- Informação atualizada online:
www. aspl.pt e atr avés de newletters
- Apoio jurídico;

- Inúmeros protocolos (instituições bancárias; instituições de ensino superior; seguradoras; casas comerciais, área da saúde; lazer…). Consulte atualização: www. aspl.pt

Ficha de sócio: www. aspl.pt

- Foi coordenador da ECAE de Arraiolos.
- Desenvolveu projetos de avaliação e intervenção com alunos com N.E.E., em colaboração com o centro Educarte, o Centro de Saúde
e, no âmbito do Projeto IRIS, com a Universidade de Évora.

Professores Licenciados

Duração: 25 h (1 crédito)
Destinatários: Educadores de Infância
e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca

Apoio//Parceria:

Outeiro de S. Miguel—GUARDA

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca

Contactos:
Tlf: 962138486 // 271024138
E-MAIL: aspl.guarda@gmail.com

Contactos:
Tlf: 962138486 // 271024138
E-MAIL: aspl.guarda@gmail.com

SÓCIOS ASPL: 20€
NÃO SÓCIOS: 40€

-Incentivar a troca de experiências e o trabalho
colaborativo;
-Desenvolver competências ao nível da Diferenciação Pedagógica.

Inclusiva—estratégia e metodologias para implementação do normativo legal”

10 de NOVEMBRO: 9h30-12h30/14h-18h

Ação de Formação: “O contributo do Decreto-Lei nº 54/2018 para o desenvolvimento de uma Escola

27 de OUTUBRO: 9h30-12h30/14h-18h

Nome: _______________________________________________________________ Telef.: ________________

13 de OUTUBRO: 9h30-12h30/14h-18h

-Capacitar os docentes para a necessidade de
adotarem práticas educativas que sejam verdadeiramente promotoras da inclusão de todos os
alunos;

Morada: _______________________________________________CP ______-_______ Localidade: _________

Calendarização (sessões presenciais):

-Promover a clarificação dos conceitos base do
Desenho Universal para a Aprendizagem e a Intervenção Multinível;

0510 00029693730 63 ) e o comprovativo da

OUTEIRO DE S. MIGUEL- GUARDA

Email: ___________________________________________________________NIF _______________________

Local: Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca

-Promover a reflexão e debate, por parte dos diversos intervenientes, sobre a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão,
previstas na nova legislação;

Escola: ___________________________________________________Grupo de recrutamento: _____________

271024138//962138486

Sócio ASPL n.º ____________ 20€ Não sócio: 40€ Novos Sócios até 13 de outubro: 20€

Inscrições: aspl.guarda@gmail.com

- Refletir sobre as principais alterações introduzidas na Educação Inclusiva, com a publicação do
Decreto-Lei n.º 54/2018.

Só serão consideradas as inscrições que sejam formalizadas mediante o preenchimento e o envio desta ficha de inscrição

Duração: 25h (1 crédito)

OBJETIVOS:

Os formandos selecionados serão contactados via email . O pagamento deverá ser efetua-

Destinatários: Educadores de Infância, Professores
dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de
Educação Especial.

(aspl.guarda@gmail.com).

Formadores: Dra. Inês Filipe e
Dr. Júlio Coincas

do, obrigatoriamente, até ao dia 1 de outubro (IBAN:PT 50 0035
transferência enviado para o email: (aspl.guarda@gmail.com).

“O contributo do Decreto-Lei n.º 54/2018 para o desenvolvimento de
uma Escola Inclusiva – estratégias e metodologias para implementação
do normativo legal”

