
 

 
Programa da Ação de Formação n.º 18.1 – 2019/2020_PD 

Alunos com perturbações do Espetro do Autismo na sala de aula 
 

Modalidade Curso de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-90604/17 

N.º horas acreditadas/Duração 25 horas  

Relevância 
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho previstos no 
RJFCP para Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário Professores 
do 2º Ciclo do Ensino Básico e Educação Especial releva na dimensão científica e pedagógica 

Formadores Maria Assunção Ataíde;  

Destinatários Professores do 2º Ciclo do Ensino Básico e Educação Especial 

Local da Formação 
Na Escola-sede do Agrupamento de Escolas do qual for proveniente o maior número de 
inscritos 

 
 

Inscrições 
Os professores interessados na frequência desta Ação devem 
inscrever-se no CFAE Beira Mar até às 12,00h do dia 
26.08.2019 em https://forms.gle/PktAK2JXYfEUZD769 
Após confirmada a presença na turma (número de vagas: 25), 
o CFAE Beira Mar enviará por correio eletrónico uma ficha de 
inscrição pré-preenchida, a qual deve ser validada nos Serviços 
Administrativos da Escola do formando. 
A ficha, validada, deve ser entregue na 1.ª sessão de formação. 
 

Critérios de seleção dos formandos 
1. Data da próxima subida de escalão do(a) docente; 
2. Docente de Unidade Orgânica associada do CFAE Beira Mar; 
3. Docente de Unidade Orgânica não associada do CFAE Beira 
Mar; 
4. Ordem de inscrição. 
 

Razões justificativas da ação 
A inclusão dos alunos com perturbação do espetro do autismo 
(PEA) e a organização de respostas educativas adequadas, 
apesar da legislação em vigor, continua a ser um desafio para 
todos os profissionais, sendo reconhecido a necessidade 
urgente de continuidade de formação especializada nesta 
área. 
Cada vez mais, temos um número significativo de alunos para 
os quais é necessário olhar de forma diferente e diferenciada, 
procurando que as estratégias implementadas resultem na 
promoção das competências que permitam o acesso destes 
alunos ao currículo normal de ensino. 
Esta equipa de docentes, através da sua experiência na área da 
educação especial, especificamente com esta população, 
considera que reúne condições ideais para ir ao encontro das 
dificuldades sentidas pelos professores na gestão e 
intervenção pedagógica com estes alunos. 
 

Objetivos 
Proporcionar aos formandos um conjunto de saberes 
teórico-práticos sobre a problemática das Perturbações do 
Espetro do Autismo que lhes permitam planear e implementar 
diferentes processos de intervenção em contextos reais. 
Desenvolver consciência acerca do perfil de aprendizagem de 
cada aluno, nas suas limitações e potencialidades, e da 
necessidade de intervir diferenciadamente. 
Adaptar e reformular práticas pedagógicas que promovam as 
competências e minimizem as dificuldades dos alunos com 
PEA, otimizando a sua inclusão no sistema regular de ensino. 
Adquirir hábitos de planeamento e de organização de 
estratégias adaptadas às necessidades destes alunos, 
implementando mudanças na forma como ensinam e apoiam 
alunos com PEA. 
 

Conteúdos 
Visão global das PEA (5 horas) 
O impacto de autismo na aprendizagem (5 horas) 

Compreender para intervir: (in)flexibilidade (5 horas) 
Modelos e estratégias de intervenção (10 horas) 
 

Metodologia da realização da Ação 
Apresentação teórica 
Formação de grupos de trabalho para reflexão e elaboração de 
diferentes materiais 
Visionamento de filmes 
Serão utilizadas metodologias que promovam a participação 
ativa e o envolvimento efetivo dos formandos, valorizando-se 
a experiência pedagógica e a aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos durante a ação de formação. 
A componente teórica, com recurso a metodologias 
expositivas tendo como suporte meios audiovisuais, irá 
fornecer as informações necessárias para que, na componente 
prática, os formandos, em grupo, reflitam e elaborem 
diferentes materiais que os ajudem a intervir 
diferenciadamente na sala de aula. 
 

Regime de avaliação dos formandos 
Os formandos serão classificados na escala de 1 a 10, com base 
nos Critérios e Indicadores inscritos na Carta Circular CCPFC - 
3/2007, de setembro de 2007 e nos Critérios Gerais de 
Avaliação do CFAE Beira Mar, em vigor. 
 

Cronograma 
 

21.09.19 - 09:00-13:00 
21.09.19 - 14:00-17:00 
12.10.19 - 09:00-13:00 
12.10.19 - 14:00-17:00 
26.10.19 - 09:00-13:00 
26.10.19 - 14:00-17:00 
16.11.19 - 09:00-13:00 
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