
CONFERÊNCIA 
*Mestre em Educação Especial, 

estando atualmente a frequen-

tar o doutoramento na Facul-

dade de Motricidade Humana 

(Universidade de Lisboa).  

Professora do Quadro de Educação 

Especial do Agrupamento de 

Escolas de Tondela Cândido 

Figueiredo. Exerceu funções 8 

anos em Equipas de Coorde-

nação dos Apoios Educativos  

Docente no Mestrado em Ciências 

da Educação-especialização 

em Educação Especial e no 

Curso de Especialização em 

Educação Especial na Univer-

sidade Católica, Pólo de Vi-

seu. Neste domínio é orienta-

dora e/ou coorientadora de 

diversas teses.  

Formadora, certificada  

Preletora em diversas conferências 

de âmbito nacional e internaci-

onal.  

Autora de diversas publicações 

Foram-lhe atribuídos 2 prémios por 

associações internacionais 

 

 

Projeto + Qualidade de Vida 

2014/15 

Programa 
17h15 - Abertura do Secretariado  

             Alunos do Projeto estarão no Secretariado 

17h45 - Sessão de Abertura 

              Representantes das Parcerias:  

              Agrupamento de Escolas de Nelas 

               Câmara Municipal de Nelas 

               Fundação Lapa do Lobo 

               Centro de Formação EduFor 

               Empresa Felizardos Materiais de Construção 

18h15 - Conferência  

              O PROJETO + QUALIDADADE DE VIDA E A PORTARIA N.º 

201-C/2015 – UM OLHAR CADA VEZ + ATENTO AOS ALU-

NOS COM + NEE 

              Doutoranda Cristina Simões* 

19h – Sessão de Encerramento 

          Dr.ª Olga Carvalho (Diretora do Agrupamento de Escolas de Nelas) 

 

3 de dezembro de 2015  Pavilhão Multiusos da Câmara Municipal de Nelas 

O PROJETO + QUALIDADADE DE VIDA E A PORTARIA N.º 201-C/2015  

 

UM OLHAR CADA VEZ + ATENTO AOS ALUNOS COM + NEE  

Inscrição obrigatória e gratuita: www.edufor.pt
(Até 29 de novembro) 



De que forma implementamos a  

Portaria n.º 201-C/2005 no AEN 

O que é a Turma + Qualidade de Vida 

A designação desta Turma advém do Projeto que teve lugar na Escola Secundária de Nelas, em 2014/15, 

Projeto + Qualidade de Vida,  que, partindo do previsto na Portaria n.º 275-A/2012, de 11 de setembro, foi 

para além deste normativo legal, facultando formação (que manteve a designação do projeto) — de 100 ho-

ras, creditada (4 créditos) - aos professores do ensino regular, antecipando aquilo que a atual portaria prevê. 

A Turma + Qualidade de Vida da Escola Secundária de Nelas segue o modelo previsto naquele projeto. 

Dentro do possível, a Direção procurou integrar nestas turmas professores que frequentaram a Ação de For-

mação Projeto + Qualidade de Vida. 

A Turma + Qualidade de Vida vai ao encontro do definido na Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de ju-

lho. Este dispositivo legal regula o ensino de alunos com 15 ou mais anos de idade, com currículo 

específico individual (CEI), em processo de transição para a vida pós -escolar. 

910 
Educação Especial 

AENELAS 

Objetivos Gerais: 

  Contribuir para “UMA ESCOLA DE REFERÊNCIA E EXCE-

LÊNCIA, (…).” (VISÃO - Projeto Educativo – PE -, p. 26). 

 Contribuir para a inclusão escolar e social dos alunos com 

DID. 

Objetivos Específicos: 

 “Promover atitudes positivas na educação para aumentar a 

participação de todos os alunos” (Projeto Educativo, p. 49): 

 Facultando formação teórica e prática a docentes que tra-

balhem com alunos com DID; 

 Utilizando abordagens personalizadas de aprendizagem 

com os alunos com DID. 

 “Desenvolver práticas de reflexão sobre e na ação” (PE, p. 

49): refletir sobre as estratégias a adotar, no sentido de se 

dar resposta às características específicas dos alunos com 

DID, através da operacionalização dos oito domínios da 

QV . 

O que foi o Projeto + Qualidade de Vida 


