Jornada de Formação

O compromisso com a Inclusão: o direito dos Direitos Humanos
Conferência 8 de janeiro de 2019, das 16.30 às 19.30h (*)

Com esta jornada de formação pretende-se contribuir para harmonizar os procedimentos no que concerne à
aplicação do decreto regulamentar nº 54/2018, de 6 julho, bem como contribuir para o esclarecimento das
dúvidas que possam surgir no cumprimento do disposto no referido documento.
Formador – Vítor Tété Gonçalves
Público-alvo – Educadores e professores do Ensino Básico e Secundário e de Educação Especial
Local: Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas
(*) Esta atividade de formação configura características que possibilitarão, ao abrigo do Despacho nº 5741/2015, de 29
de maio, o seu posterior reconhecimento e certificação como ACD – Ação de Curta Duração.

Temática: “O Compromisso com a inclusão: o direito dos Direitos Humanos”
Objetivos:
•
•
•
•

Promover informação relativa à Educação e à Escola Inclusivas;
Esclarecer conceitos e enquadramentos;
Divulgar a temática junto dos agentes executivos;
Conhecer e utilizar estruturas, meios, instrumentos e procedimentos adequados à sua
implementação.

Enquadramento
O Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão,
enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada
um dos alunos, através do aumento da participação dos processos de aprendizagem e na vida da comunidade
educativa (nº1 do artigo 1.º).
Assumindo uma perspetiva claramente inclusiva, este decreto-lei, assim como os normativos relativos ao
currículo do ensino básico e secundário e o Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória, constituise, simultaneamente, como impulsionador e como suporte à implementação de mudanças a nível
organizacional, bem como do próprio processo educativo (in: Para uma Educação Inclusiva- Manual de Apoio
à Prática, pág. 11)
Inscrições até 5 de janeiro de 2019 em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEygQaNta7ui5V0ph08wpcE7i2OjORM1j9BaH1M2YpM06ZNA/
viewform
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