
24/05/2021 CCPFC - Gestão de Processos

www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=114115 1/3

Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #114115)

Ficha da Ação

Título Promover o potencial numa Educação para Todos
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência e-learning

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 6561347    Nome MARIA CRISITINA PALHARES CRISPINIANO VIEIRA DE SOUSA FERREIRA    Reg. Acr.
CCPFC/RFO-24890/08
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A APEFP, associação de Utilidade Pública, é uma instituição destacada na área da educação em Portugal. O Centro de
Formação tem como filosofia satisfazer as necessidades formativas dos seus associados que são educadores e
professores de todos os grupos de recrutamento.
O conceito de diferença constitui-se como a mais forte das causas de mobilização social, impondo uma mudança que tem
vindo, ainda que de forma lenta e gradual, a afetar a pedagogia, a psicologia, a escola e toda a sociedade em geral,
nomeadamente com a colocação em vigor do Decreto Lei 54/2018. No âmbito de uma política social e educativa pautada
pela equidade, a escola inclusiva deverá atender aos seus alunos mais capazes, criando condições para o
desenvolvimento da sua aprendizagem e rendimento académico. Importa evitar pretensas ideias de generalização das
medidas a todo e qualquer aluno. Estes alunos são singulares e, como tal, bastante diferenciados entre si também. Não
existe uma forma típica de sobredotação, logo não existem características e necessidades universais descritas e
concebidas de igual modo para todos estes alunos (Mcclain & Pfeiffer, 2012). Ainda para muitos professores e
comunidade educativa em geral este é um assunto pouco estudado e refletido, importando clarificar conceitos, promover a
identificação e desenhar intervenções, desconstruindo mitos e assumindo realidades pedagógicas que façam jus à escola
inclusiva, uma escola para todos.
Objetivos a atingir
Globalmente pretende-se que os formandos, ao frequentarem este curso de formação, adquiram conhecimentos e
competências pedagógicas que promovam a aplicação dos conteúdos a abordar na sua prática profissional, à luz dos
novos normativos e documentos em vigor, na promoção de uma escola cada vez mais inclusiva e que atende à
diversidade de alunos nos seus diversos contextos. 
No final da formação, os formandos devem ser capazes de: 
- Mediar adequadamente a diversidade em sala de aula, promovendo a inclusão atitudinal e sócio emocional;
- Identificar e sinalizar crianças sobredotadas de acordo com os princípios gerais;
- Enumerar estratégias de intervenção e apoio;
- Ajustar práticas pedagógico-didáticas que promovam o potencial de todos os alunos
- Implementar práticas, estratégias, metodologias de ensino e avaliação, para melhor responder às necessidades de todos
os alunos.
Conteúdos da ação
I. Política educativa e diversidade.
Abordagem à diversidade segundo o DL 54/2018
Enquadramento das políticas educativas no quadro internacional das competências do século XXI
Atividades reflexivas sobre a aplicação dos documentos orientadores à prática
II. Evolução conceptual da Sobredotação: 
Inteligência e Sobredotação: inter-relação de conceitos

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 05   Descrição Educadores de Infância, Professores dos 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico e Professores de
Educação Especial
DCP   Descrição
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Passado e presente: evolução e perspetivas atuais
Separar o mito da realidade
III. Sinalização. 
Cuidados e problemas na avaliação da sobredotação
Fases e estratégias de Identificação: Screening e Diagnóstico
IV. Identificação 
Abordagem desenvolvimentista da sobredotação
Enquadramento e exigências do sistema educativo português
V. Diferenciação Pedagógica – diferenciar para atender 
Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão
DUA – Desenho Universal para a Aprendizagem: promover a aprendizagem para todos
Tipos e modelos de atendimento educativo para alunos com características de sobredotação
Metodologias de realização da ação
A ação enquadra-se na modalidade de Curso de Formação.
A metodologia de realização da ação tem como princípio pedagógico e formativo a melhoria da prática pedagógica,
visando a postura adequada do professor no seu contexto de atuação.
Durante a formação vão utilizar-se métodos expositivos e ativos, com recurso a diferentes técnicas pedagógicas
potenciadoras da aprendizagem, designadamente: discussão partilhada e debate sobre análise de situações reais e casos
tipo, exercícios de aplicação e trabalhos de grupo.
Regime de avaliação dos formandos
A todos os formandos da ação de formação contínua será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um) - a
10 (dez) valores, arredondada às décimas;
O referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo DecretoLei nº 41/2012, de -
21 de fevereiro:
- De 9,0 a 10,0 valores — Excelente
- De 8,0 a 8,9 valores — Muito Bom
- De 6,5 a 7,9 valores — Bom
- De 5,0 a 6,4 valores — Regular
- De 1,0 a 4,9 valores — Insuficiente
- Sendo atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação: - Participação individual/Grupo
20%
- Realização das tarefas nas sessões/ Qualidade e adequação dos trabalhos desenvolvidos - 40%
- Trabalho de avaliação individual. - 40%
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
A Formadora possui um vasto currículo no ensino especial, com destaque na área da sobredotação, a saber: 
- Formadora Creditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores nas áreas e domínios
de Educação Especial (B06) e Sensibilização à Educação Especial (C13).
. Professora do Quadro de Educação Especial no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, Braga.
. Diretora da revista científica “Sobredotação” editada pela ANEIS - Associação Nacional para o Estudo e a Intervenção na
Sobredotação. 
- Vice-Presidente da Direção Nacional da ANEIS - quarto mandato. 
- Presidente da Delegação de Braga da ANEIS (ANEIS), desde 1999. Especialista de Apoio Educativo junto de crianças
com características de sobredotação, seus encarregados de educação e professores, integradas no Programa de
Enriquecimento em Domínios da Aptidão, Interesse e Socialização (PEDAIS), promovido e organizado pela ANEIS -
delegação de Braga. (desde 2000).
. Cronista no Jornal Correio do Minho, Braga, na temática da educação inclusiva, com artigos mensais desde 2007.
Bibliografia fundamental
. Almeida, L. S., & Rocha, A. (2018). Sobredotação: Uma Responsabilidade Coletiva! Porto: CERPSI.
. Alonso, J. A., Renzulli, J. S & Benito, Y. (2003). Manual internacional de superdotados.
. ANEIS (2017). Guia para Professores e Educadores - Altas Capacidades e Sobredotação.
. Renzulli, J. S. & Reis, S. M. (2003). Que es el enriquecimento escolar? Como se relacionan los programas para
superdotados com la mejora escolar total?
. Revista Sobredotação. Edição: ANEIS (vários exemplares)

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
Realizar formação a distância através de Formação Online é uma das opções mais procuradas nos últimos tempos. Este
passou a ser o melhor modelo para dar resposta às necessidades formativas dos educadores e professores e assim
permitir a sua progressão em carreira, em razão da emergência sanitária que o COVID-19 provocou. Atendendo a este
facto, novas plataformas síncronas e assíncronas surgiram no sentido de permitir às Entidades Formadoras
desenvolverem a formação com toda a qualidade que é necessária.
Como ferramenta de formação o elearning abrange três diferentes estilos de aprendizagem: áudio + scripro + visual.Três
estilos que em conjunto permitem a ministração de uma formação mais eficiente para um público globalmente disperso,
com publicação de conteúdos de qualidade a custos de distribuição reduzidos. Este regime permite extinguir as perdas de
tempo em deslocações pois pode frequentar o curso a partir de casa ou do trabalho ou outro local desde que possua um
computador e ligação à Internet.
Com as condições técnicas que atualmente existem as vantagens aumentaram no regime a distância pois todos os
educadores e professores estão sensibilizados para este modelo e também têm maior facilidade em lidar com as
plataformas digitais que são muito intuitivas. O regime de formação a distância permite que os formandos acedam aos
conteúdos e atividades dos cursos a qualquer hora do dia ou noite, onde quer que se encontre, pois estes estão
disponíveis através das plataformas de formação a distância; permite que o formador faça atualização de conteúdos; pode
sinalizar as preferências individuais de aprendizagem de cada formando e pô-las em prática para a obtenção de melhores
resultados.
Este regime permite da mesma forma e através de plataforma síncrona (videoconferência) que o Formador possa
transmitir os conhecimentos; os formandos possam expor as suas ideias e partilhar as suas experiências bem como
permite trabalho interpares. Existe ainda a possibilidade de através da plataforma assíncrona participar em fóruns de
discussão; partilhar ficheiros ou envio de emails, possibilitando o reforço do conhecimento.
O e-formador desempenha um papel fundamental como facilitador e mediador da aprendizagem, pelo que prestará um
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Processo

Data de receção 07-05-2021    Nº processo 113523    Registo de acreditação CCPFC/ACC-112033/21
Data do despacho 17-05-2021    Nº oficio 3889    Data de validade 17-05-2024
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

acompanhamento ativo e permanente, quer nas atividades síncronas, quer assíncronas.
O e-formador fornece o feedback acerca das atividades e esclarece todas as questões.
Distribuição de horas    Nº de horas online síncrono 9    Nº de horas online assíncrono 6
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas
e procedimentos do formação a distância
A APEFP possui um departamento de informática coordenado pela Dra. Anabela Maciel Formadora do Centro de
Formação da APEFP), Licenciada em Informática e com Pós Graduação na UCP - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas de Braga. A equipa é ainda constituída por mais 3 professores destacados pelo ME e que estão ao serviço da
APEFP. A APEFP , para além dos recursos humanos com experiência e conhecimento do processo e procedimentos
técnicos das plataformas síncronas e assíncronas possui ainda todos os equipamentos informáticos de qualidade bem
como salas de formação para transmissão de videoconferência otimizadas.
A APEFP garante a todos os seus formadores computadores portáteis com todo o software necessário.
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System
adequado
A Direção da APEFP e a Comissão Pedagógica do Centro de Formação tendo na sua constituição apenas professores
possuem, por essa razão, a experiência da utilização e gestão destas ferramentas necessárias para a formação no regime
a distância pois nos últimos meses tornou-se comum a sua utilização quer nas escolas quer na formação de professores.
O Centro de Formação da APEFP garante assim uma formação aos educadores e professores, no regime a distância, de
excelente qualidade técnica e logística e cuja gestão de todo o processo administrativo e de acompanhamento dos cursos
está assegurado pelas plataformas digitais de qualidade.
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
A avaliação será realizada nas sessões síncronas na plataforma Zoom e no trabalho assíncrono / autónomo. Esta
avaliação consiste na conceção de uma planificação de atividades e de recursos de aula que serão apresentados e
discutidos em sessão de videoconferência.
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
1º Sessão (2 horas - (síncronas) + 1 hora assíncrona)
2º Sessão (2 horas - (síncronas) + 1 hora assíncrona)
3º Sessão (2 horas - (síncronas) + 2 horas assíncronas)
4º Sessão (3 horas - (síncronas) + 2 horas assíncronas)
Rácio de formadores/as por formandos/as 1


