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TRANSIÇÃO PARA A VIDA PÓS-ESCOLAR: DESAFIO DA ESCOL A 

INCLUSIVA 

OBJECTIVOS A ATINGIR 

• Refletir sobre as práticas profissionais e contribuir para a mudança ao nível dos 
procedimentos pedagógicos; 

• Construir um quadro teórico–concetual de referência à abordagem do tema; 
• Desenvolver nos formandos um espírito crítico, capaz de dimensionar os alunos 

com DID no seio de um quadro teórico e prático, que se adequa ao cumprimento 
dos valores de cidadania e de inclusão; 

• Promover o debate entre os diversos participantes, para consolidar a partilha e a 
articulação entre diferentes áreas do saber; 

• Promover o debate em torno da necessidade de mobilização de toda a 
comunidade educativa, para a verdadeira implementação da escola inclusiva;  

• Compreender os principais pressupostos de aplicabilidade dos CEI, com carácter 
funcional;  

• Possibilitar aos formandos metodologias de intervenção educativa dentro de uma 
perspetiva ecológica, tendo em vista uma intervenção centrada na funcionalidade 
e participação de cada indivíduo; 

• Refletir sobre os instrumentos estruturantes (i.e., Programa Educativo-PE, CEI e 
PIT), que devem dar suporte às necessidades concretas dos alunos com DID; 

• Elaborar um portefólio que traduza todo o trabalho produzido nas sessões 
presenciais e não presenciais.   

CONTEÚDOS DA ACÇÃO  

 
1. A DID: CONCEITO E DEFINIÇÕES (2H) 

� O percurso da terminologia; 
� Mudança de paradigma ao nível do conceito da DID; 
� Níveis da DID: 

i. Perspetiva psicométrica; 
ii. Perspetiva baseada nos apoios necessários ao indivíduo. 

 

2. A INCLUSÃO DO ALUNO COM DID (11H) 
� Diferenciação curricular e inclusão; 
� Avaliação e Programação do aluno com DID: 

i. Avaliação do aluno, da família e da comunidade; 
ii. Estratégias de desenvolvimento curricular numa perspetiva 

funcional; 
iii. Perspetiva curricular funcional vs. desenvolvimentalista; 
iv. Fatores de decisão na seleção das aprendizagens funcionais; 
v. Princípios orientadores na elaboração de CEI funcionais; 
vi. Aplicação e elaboração de CEI funcionais; 

� Transição do sistema escolar para a vida pós-escolar: 
i. Qualidade de Vida da pessoa com DID; 
ii. Princípios orientadores da transição para a vida pós-escolar; 
iii. As diversas fases do processo da transição para a vida pós-

escolar; 
iv. Elaboração do PIT. 

 

3. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS : DEBATE PLENÁRIO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO (2h)  
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METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO 

• As metodologias a adotar pretendem valorizar e promover uma atitude reflexiva 
sobre as práticas pedagógicas, assentes na experiência e conhecimento de 
cada formando; 

• Serão, igualmente, desenvolvidas abordagens teóricas referentes aos 
conteúdos anteriormente especificados, com recurso a material atual e 
adequado, promovendo-se a consulta, reflexão e debate em torno das 
temáticas; 

• Pretende-se privilegiar o trabalho prático e a pesquisa autónoma orientada, 
centradas na modalidade de trabalho de grupo, tendo em conta o nível de 
ensino em que lecionam os formandos; 

• Será promovida a realização de instrumentos de trabalho a aplicar na 
intervenção educativa de alunos com DID, no sentido de se promover uma 
escola efetivamente inclusiva e promotora da vida pós-escolar; 

• Será, ainda, elaborado um portefólio, que realça e suporta as reflexões e 
partilha de vivências e realidades educativas de alunos com DID, com a 
elaboração do PE, do CEI funcional e do PIT.  

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

 
A avaliação será contínua, individual e em grupo, privilegiando-se o 

desempenho, participação e assiduidade dos formandos em cada uma das sessões 
efetuadas. 

Os formandos serão avaliados em função da estruturação de um portefólio 
(grupo) e de uma reflexão crítica (individual), que traduza todo o trabalho produzido 
nas sessões presenciais e não presenciais, tendo em conta a pertinência e 
adequabilidade  dos materiais produzidos, criatividade, organização, atualidade e 
apresentação.  

A escala de avaliação é compreendida entre 1 a 10 valores, sendo que a 
aprovação na ação dependerá da obtenção de classificação igual ou superior a 5 
valores e da frequência mínima de 2/3 do total de horas conjuntas da ação. As 
percentagens nos itens de avaliação serão: 

• 25% - Participação; realização das tarefas nas sessões conjuntas; 
assiduidade; pontualidade. 

• 60% - Produção de trabalhos e/ou materiais.   
• 15% - Reflexão crítica individual (máximo 2 páginas) que aborde o 

contributo da ação para a mudança das práticas educativas com alunos 
com DID.     


