
Designação ITG-3043/22 - Encontro: Mitos, verdades e desafios…perturbação do espectro do autismo

Razões 
Justificativas

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de 
Educação (DRE) da Região Autónoma da Madeira, assinala durante os dias 25 de novembro a 
12 de dezembro, o dia 3 de dezembro - o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 
instituído em 1998, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e o dia 9 de dezembro - o Dia 
Nacional da Pessoa com Deficiência. 
Neste âmbito, decorrerão diversas iniciativas, com o objetivo de consciencializar para a 
temática da inclusão das crianças e alunos com deficiência, incapacidades ou outras 
necessidades especiais de saúde, assim como refletir sobre os desafios que a legislação em 
vigor, no que diz respeito à educação inclusiva, mais concretamente o Decreto Legislativo 
Regional 11/2020/M, de 29 de julho, que adapta à RAM os regimes constantes do Decreto-Lei 
54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei 116/2019, de 13 de setembro, e do Decreto-Lei 
55/2018, de 6 de julho, que coloca às escolas diversos desafios,  que pretendam responder da 
melhor forma à diversidade e à pluralidade,  respeitando as características de todos e de cada 
um dos alunos. Esta intervenção é cada vez mais uma preocupação dos estabelecimentos de 
educação e ensino que importa enaltecer e responder com a promoção de ações e momentos 
de partilha que permitam aos seus agentes educativos colocar em comum, preocupações, 
estratégias e boas práticas.

Objetivos Objetivos Gerais:
- Sensibilizar a comunidade educativa e garantir a inclusão das crianças e alunos com 
necessidades específicas de aprendizagem;
- Dotar os participantes de competências pessoais e profissionais que possibilitam a inclusão 
das crianças e alunos com Perturbação do Espetro do Autismo.

Objetivos Específicos :
- Promover a discussão e reflexão sobre ideias, informações, crenças sobre a Perturbação do 
Espetro do Autismo;
- Refletir sobre metodologias de intervenção interdisciplinar que facilitem a aprendizagem, 
autonomia e a adaptação das crianças com Perturbação do Espetro do Autismo;
- Capacitar a comunidade educativa para a implementação de estratégias participativas de 
qualidade das crianças/alunos nos diferentes contextos de aprendizagem.

Conteúdos

A ação terá a duração de 1 hora e versará sobre os conceitos ligados à Perturbação do Espetro 
do Autismo, pretende-se com a sessão esclarecer acerca dos mitos relacionados com a 
perturbação, esclarecendo os presentes sobre os mesmos e clarificando questões relacionadas 
com a perturbação, dotando os presentes de estratégias para lidar com crianças e alunos com 
perturbação do espectro do autismo. 
A sessão decorrerá num ambiente informal, onde se irá utilizar um método expositivo e 
participativo, onde se irá fomentar a participação ativa dos formandos, para expor os conteúdos 
da ação: conceitos teóricos da perturbação, potencialidades e principais dificuldades das 
crianças/alunos com perturbação do espectro do autismo e estratégias de intervenção em 
diferentes contextos educativos. 

Área de 
Formação

Ciências da Educação

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Acreditação/ 
Validação

Formação Sem Validação nos termos previstos na Portaria n.º 36/2021, de 18 de fevereiro

Duração 1 horas

Horas 
presenciais/síncronas

1 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

0 horas

Destinatários Todos os Grupos de Recrutamento

Carreira Profissional: Técnico superior;Assistente Técnico;

Local de 
Realização

Delegação escolar de Machico

Edifício/Sala

Critérios de 
Avaliação

Não se aplica.

Formador(a) Carina José Castro Melim Vieira

Formador(a) Márcia Luísa Alves Caldeira Henriques Fernandes

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 24-11-2022

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 25-11-2022

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 28-11-2022

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 28-11-2022

Calendarização
Presenciais Data Hora Início Hora Fim

30-11-2022 15:30 16:30

Dados solicitados na inscrição
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA


