
  
 

 
 

 
EDUFOR – Centro de Formação de Associação de Escolas dos concelhos de  

Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva  
Sede: Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara 

Rua Aristides Sousa Mendes •  3534-003 Mangualde 

Tel. 232618386 •  Fax 232618387 
geral@edufor.pt •  www.edufor.pt 
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(*) Todas as Escolas Associadas ao EduFor estão em condições de usar o Google Apps for Education 

 

 
 
 

Formadora:  Cristina Simões (Docente do Quadro de Educação Especial do AE de Tondela Cândido 
Figueiredo, Mestre em Educação Especial e doutoranda em Ciências da Educação, especialidade em Educação 
Especial). 
  

Destinatários – Pais/Encarregados de Educação de crianças/alunos com NEE e restantes elementos da 

comunidade escolar envolvidos nos seus processos educativos (docentes de educação especial/IPI; educadores 
de infância; professores dos 1º, 2º, 3º ciclos e secundário; diretores de turma; SPO; assistentes operacionais; 

técnicos intervenientes (psicólogos, terapeutas, outros) do Agrupamento de Escolas de Mangualde. 

IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS –   Gratuitas e exclusivamente on-line em www.edufor.pt  
As inscrições serão aceites por ordem de entrada até à capacidade da sala. Será entregue Certificado de 

Presença pelo EduFor.  
 

Para mais informações, favor consultar www.edufor.pt 

20 de novembro de 2015, sexta-feira, 18h30/20h30  
E. S. Felismina Alcântara, Mangualde  

““EEnnccoonnttrrooss  EEssppeecciiaaiiss  ––  AA  ffaammíílliiaa  ee  aa  eessccoollaa””  
 

                     1º Workshop: “Enquadramento Legal dos alunos com NEE” 

 
Primeiro de um conjunto de 3 Workshops, nos moldes de um espaço e tempo de informação e partilha, com os seguintes 
objetivos: 
 

 Proporcionar informação, acerca de questões relacionadas com a Educação Especial; 

 Envolver os pais/encarregados de educação no processo educativo dos seus filhos/educandos com NEE, em pareceria 
com os restantes elementos responsáveis da comunidade educativa; 

 Elaboração conjunta de um “Plano de Intervenção”, que vá de encontro às preocupações das famílias e restantes 
intervenientes dos alunos com NEE, no âmbito de respostas e caminhos facilitadores da sua inclusão.  
      

A realização destes “Encontros Especiais – A família e a Escola”, decorrerá ao longo do presente ano letivo, organizando-se 
segundo a seguinte lógica temática: 
 

  1º Workshop: “Enquadramento Legal dos alunos com NEE”;  

  2º Workshop: “Os recursos e as respostas da comunidade” (fevereiro 2016 – das 18.30 às 20.30h - data a designar); 

  3º Workshop: “A resposta do Agrupamento de Escolas de Mangualde – Elaboração de um PATH” (maio 2016 – das 18.30 às 

                       21.30h - data a designar).  

 

 

http://www.edufor.pt/

