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Este quarto e penúltimo seminário integra um ciclo de cinco seminários e 

insere-se no âmbito do projeto intitulado Melhorar a Capacitação das 

Lideranças e Sensibilizar os Encarregados de Educação para a Educação 

Especial, cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

A criação de uma cultura de inclusão e o desenvolvimento de respostas 

educativas de qualidade, no âmbito da educação inclusiva passam, entre 

outras iniciativas, pela divulgação e reflexão sobre as atuações e projetos 

que, no dia-a-dia, docentes e outros profissionais promovem com a 

finalidade de desenvolver o potencial existente em cada criança ou jovem 

com necessidades especiais. 

O projeto constitui uma oportunidade para a IGEC divulgar e partilhar o 

conhecimento sistematizado sobre educação especial/educação inclusiva 

obtido a partir da observação de contextos reais no âmbito da atividade 

inspetiva Educação Especial - Respostas Educativas e de trabalhos e 

investigação centrados nesta matéria, bem como na legislação publicada a 

nível nacional e internacional. Assim, visa-se proporcionar momentos de 

troca de informação, dando a conhecer, entre outras vertentes, os aspetos 

mais positivos e as áreas mais críticas da educação especial/educação 

inclusiva. 

O seminário A ESCOLA INCLUSIVA: DESAFIOS pretende constituir-se não só 

como um espaço de encontro, debate e reflexão, mas também como um 

momento de atualização de conhecimentos, de capacitação das lideranças 

escolares e de sensibilização dos pais e encarregados de educação, 

essenciais para que a inclusão e equidade sejam uma efetiva realidade. 



Programa 

 

10:30 Receção e entrega de documentos 

 
11:00 

 
Sessão de abertura 

 

Filomena Aldeias, Chefe da Equipa Multidisciplinar da área territorial do 

Sul da IGEC  

Manuel Maria Barroso, Delegado Regional do Alentejo da DGEstE  

Luís Capela, Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

 

 
11:30 

 
Apresentação da publicação A Escola Inclusiva: Desafios 

Augusto Patrício Lima Rocha, Subinspetor-Geral da IGEC e coordenador 
do projeto Melhorar a Capacitação das Lideranças e Sensibilizar os 
Encarregados de Educação para a Educação Especial (CLSEEEE) 

Moderadora: Maria Leonor Duarte, Chefe da Equipa Multidisciplinar da 
Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário da IGEC  

 

11:50 Debate 

 
12:00 

 
Planeamento e organização da educação especial/educação inclusiva 

Pedro Valadares, Inspetor da IGEC e membro do grupo de trabalho do 
projeto CLSEEEE 

Currículos específicos individuais e avaliação das aprendizagens 
Judite Meira da Cruz, Inspetora da IGEC e membro do grupo de 
trabalho do projeto CLSEEEE 

Moderadora: Teresa de Jesus, Chefe da Equipa Multidisciplinar de 
Acompanhamento, Controlo e Avaliação do Sul da IGEC  

 

12:40 Debate 

 

 

 

13:00 Almoço livre 

 
14:30 

 
Respostas e medidas educativas para alunos com necessidades 
especiais 

Maria Pia Barroso, Inspetora da IGEC e membro do grupo de 
trabalho do projeto CLSEEEE 

Importância da formação para a promoção da inclusão 
Cremilda Alves, Inspetora da IGEC e membro do grupo de 
trabalho do projeto CLSEEEE 

Moderadora: Ana Jacob, Inspetora da IGEC na Área Territorial de 
Inspeção Sul 

 

15:10 Debate 

 
15:30 

 
Parcerias e processos de autorregulação da educação especial/ 
educação inclusiva 

Ana Paula Baltazar, Inspetora da IGEC e membro do grupo de 
trabalho do projeto CLSEEEE 

Boas práticas no âmbito da educação especial/educação inclusiva 
Ana Maria Santos, Professora requisitada na IGEC e colaboradora 
do grupo de trabalho do projeto CLSEEEE 

Moderador: Maria Margarida Paulo, Inspetora da Equipa 
Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e 
Secundário da IGEC 

 

16:10 Debate 

 
16:30 

 
Sessão de encerramento 

Augusto Patrício L. Rocha, Subinspetor-Geral da Educação e 
Ciência 

http://alvitrando.blogs.sapo.pt/manuel-maria-barroso-designado-delegado-2879764

