
 

Santarém, Portugal  |  24, 25 e 26 de outubro de 2019 
Convento de S. Francisco e Escola Superior de Educação 

Inscrições abertas 

https://vicongressoproinclusao.weebly.com/inscricoes.html  

Com o apoio de: 

DISPENSA ESPECIAL PARA FORMAÇÃO 

"Por Despacho de Sua Excelência a Senhora SEAE, exarado a 5 de setembro, informa-

mos que foi concedida a dispensa para formação, com caráter excecional, nos termos 

do artigo 9.º da Portaria n.º 345/2008, de 30 de abril, para os dias 24 e 25 de outubro, 

aos professores organizadores e participantes no VI Congresso Internacional da Pró-

Inclusão 2019 sobre a temática "Educação Inclusiva: Olhares pelo caminho", desde 

que sejam asseguradas as atividades letivas dos alunos, nas respetivas escolas."  

INSCRIÇÕES ABERTAS  

E  

LIM
ITADAS 

OPORTUNIDADE INCRÍVEL 

 Inscrições até 15 de setembro 

 Membros de instituições parceiras 

 Grupos de 4 pessoas  

PREÇOS ESPECIAIS 

NÃO FALTE 
ESTAMOS À SUA ESPERA 

Consulte as novidades do programa  
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Programa: 

Consulte as últimas atualizações  
(clicar para aceder à página do Programa) 

……………………...……... 

Grupos Focais 

1- A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva como 

modelo organizacional da Escola 

2- Centros de Apoio à Aprendizagem: O quê, o quem e o como, na base da 

organização de espaços promotores de aprendizagem e desenvolvimento 

3- Operacionalização das medidas de apoio à aprendizagem. As Medidas Uni-

versais na base da abordagem curricular 

4- As competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Avaliação para as 

Aprendizagens 

5- O acesso para todos: Desenho Universal para a Aprendizagem 

6- Comunidades de Aprendizagem – A inclusão e coesão social a partir da Educação 

7- A Voz dos Alunos  

Santarém, Portugal 
Convento de S. Francisco e  

Escola Superior de Educação 

24, 25 e 26  

outubro 

Datas IMPORTANTES:  

 

RESUMOS DE COMUNICAÇÕES ORAIS E POSTERS 

Notificação de aceitação dos trabalhos .............. até 29 de julho de 2019  

Se o primeiro autor do resumo não receber a notificação até 15-08-2019, por favor, entre em contacto 

com a Comissão Organizadora)  

Nota: O autor que fizer a apresentação do trabalho receberá o Certificado de Apresentação, desde que faça a 

sua inscrição no Congresso e proceda ao respetivo pagamento. O mesmo se aplica ao(s) coautor(es). 

INSCRIÇÃO DE AUTOR 

Data limite para inscrição de autores e respetivo pagamento ..................... até 31 de agosto de 2019  


