ACD (Ação de Curta Duração)
Como incluir alunos com défice auditivo (implante coclear)

Objetivos:
•

Adquirir conceitos base sobre a audição e os graus e tipos de perdas auditivas;

•

Identificar sinais de alerta de perda auditiva e perceber as suas implicações no
desenvolvimento linguístico e escolar;

•

Conhecer as tecnologias auditivas atuais facilitadoras da comunicação em contexto de sala de
aula, com especial enfoque no implante coclear;

•

Identificar as estratégias facilitadoras da comunicação, em contexto de sala de aula, na
presença de um aluno com perda auditiva;

•

Caraterizar as diferentes metodologias de educação na surdez e identificar medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão ao abrigo do Decreto Lei nº 54/2018;

•

Identificar e aplicar medidas/estratégias de avaliação e de intervenção em contexto escolar
em cada nível de ensino, ao nível dos conteúdos, metodologias e materiais;

•

Aplicar os objetivos enunciados através de análises de estudos de caso.

Dinamizadora: Ana Saraiva Martins
Destinatários: Docentes de todos os níveis de ensino
Data de realização: 24/01/2020 das 14h30 às 17h30 (15h00 às 18h00)
Local: Escola Básica e Secundária de Penalva do Castelo
Critérios de Seleção dos formandos
Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades:
1. Docentes a lecionar no Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo;
2. Docentes a lecionar noutras Escolas Associadas ao EduFor;
3. Docentes a lecionar em Escolas não Associadas ao EduFor.
Dentro de cada prioridade os candidatos são ordenados por ordem de inscrição.
Inscrições: Gratuitas e exclusivamente on-line, até dia 19/01/2020 em www.edufor.pt
Nota: Para os docentes, esta ação de curta duração poderá ser reconhecida e certificada pelo EduFor.
As ações de curta duração certificadas relevam, nos termos do n.º 1 do artº 3º do despacho nº 5741/2015 de
29/05, para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos
Ensinos Básico e Secundário.

Mais informações e inscrições em www.edufor.pt
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