Tutorial
Este programa de formação destina-se aos professores e cuidadores, por cuidadores entendemos
qualquer pessoa que trabalhe com crianças num contexto escolar, incluindo os pais.
Este módulo de formação é parte do paradigma da escola inclusiva e tem como objetivo propor soluções
inovadoras. O conteúdo da formação é constituído por cinco módulos mais um método de ensino sobre a
reflexão descrita numa ficha de recursos1.
Este programa de formação foi desenvolvido por 10 grupos de reflexão de sete países, Polónia, Portugal,
Grécia, Roménia, Bélgica, Itália e França.
•

1: aspetos legais (espírito da lei na Europa e nas Nações Unidas)

•

2: efeitos da deficiência no desenvolvimento psicoafectivo da criança

•

3: Trabalho em grupo, transdisciplinaridade

•

4: Abordagem praxeológica : empatia.

•

5: A relação com o conhecimento pedagógico

A formação, através da sua pedagogia, deve colocar os professores ou cuidadores em condições de
empatia e reflexão.
O caminho educativo pode ser definido como a ligação que assegura uma lógica de aprendizagem no
decorrer das sessões pedagógicas. Assim, os formadores devem pensar de devem dar a formação como
um todo ou em módulos separados.
Cada módulo tem um tempo fixo de duração: (pode ser adaptado mas respeitando o modo de
transmissão).

Grelha do curso

Nome do Módulo

1

Tronco E Reflexão na formação

Designação do Curso

Conteúdo

Duração

Ligações Web para
as fichas de
recurso

Desenvolvimento
Descrição do processo de aprendizagem
Cada sessão está associada a uma base de dados no sítio Web www.ecoleinclusiveeurope.eu website, onde
encontrará materiais para o desenvolvimento do curso. Estes materiais foram desenvolvidos pelo grupo
internacional e incluem fichas pedagógicas, de boas práticas classificadas em três ficheiros: Tronco D:
“Definir”, tronco R “"Encorajar”, E “Educar”.
A ligação Web no apoio ao curso abre as fichas ou apoios vídeo que ilustram os cursos. Alguns não estão
disponíveis em francês, apenas na língua original dos falantes.
Este sítio pretende enriquecer ao partilhar outras experiências baseadas no conhecimento das turmas
inclusivas.

Arquitetura do Módulo
Module architecture
Tutorial
S-M 2
Efeito das
deficiências
14h

S-M 1 Espírito da lei
7h 30
Reflexão modo de
operacionalização
S-M 4
Empatia abordagem
praxeológica
8h

S-M 5 Pedagogias
25 h

Ao clicar no sub-módulo:
Abre a grelha do conteúdo da formação relacionada com este título.

S-M 3
Trabalho de equipa
Transdisciplinaridade

Cada conteúdo está ligado a três tipos de fichas com foi acima mencionado.
recomendamos que se familiarize com o procedimento, para que cada formado integre a noção de reflexão
quando ensina.
Este modulo está disponível em várias línguas: Inglês, Francês, Romeno. Italiano. Português e Polaco.

