Plano de Formação 20/21 - Ficha da Ação
Modalidade
Curso de Formação

Nº de horas
15 horas

Utilização so software CAST UDL EXCHANGE
Objetivos
Capacitar os docentes com um conjunto de princípios e de competências para a definição do
planeamento do processo de ensino/aprendizagem e respetiva operacionalização tendo em
mente a resposta às necessidades de todos e de cada um dos alunos e ofereça a todos
igualdade de oportunidades para aprender utilizando como opção metodológica o Desenho
Universal para a Aprendizagem, tendo em conta a abordagem multinível e como base de
trabalho as plataformas on-line CAST UDL Exchange e CAST UDL Studio.

(15 horas presenciais)

Conteúdos
Formador(es)
Manuel Jorge Rodrigues

Destinatários
Educadores de Infância e
Professores de todos os
grupos disciplinares dos
diferentes níveis de ensino

Calendarização
6/10/2020 - 18:00-21:00

a) História e introdução ao desenho Universal da Aprendizagem;
b) A abordagem multinível e sua importância no desenho universal de aprendizagem;
c) Pressupostos do DUA: o reconhecimento da informação a ser aprendida, a aplicação de
estratégias para processar essa informação e o envolvimento na tarefa de aprendizagem;
d) Princípios do DUA: 1. proporcionar múltiplos meios de representação; 2. proporcionar
múltiplos meios de ação e expressão; 3. proporcionar múltiplos meios de envolvimento.
e) Introdução à plataforma online CAST UDL Exchange e CAST UDL Studio;
f) Planificação e aplicação do DUA ao caso concreto de uma turma tendo por base o CAST
UDL Exchange e CAST UDL Studio

Metodologia
A metodologia a utilizar será expositiva, seguida de atividades práticas individuais com as
plataformas CAST UDL Exchange e CAST UDL Studio e a apresentação ao grande grupo dos
resultados obtidos. Ao longo das sessões serão utilizados vários suportes de trabalho,
nomeadamente UDL Exchange, o UDL Studio e o UDL Book Builder. Haverá também lugar à
reflexão, ao debate e à discussão de ideias.

Avaliação - Formandos

8/10/2020 - 18:00-21:00
13/10/2020 - 18:00-21:00
15/10/2020 - 18:00-21:00
20/10/2020 - 18:00-21:00

Local de realização
Agrup. Abade de Baçal

Os formandos serão avaliados na escala de 1 a 10, conforme os dispositivos legais de
avaliação e com base nos parâmetros e critérios definidos pela Comissão Pedagógica, a saber
40% para a participação, dinâmica e qualidade das intervenções e 60% para a apresentação
de um trabalho elaborado individualmente.

Avaliação - Ação
Questionário on-line (e relatório crítico, se solicitado) a preencher pelos(as) formandos(as) e
relatório a elaborar pelos formadores.
Relatório do Centro de Formação

Solicitada/Prioridade na
inscrição
- Agrup. Abade de Baçal
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