
 

 

 

Necessidades Educativas Especiais 

Intervenção em Unidades de Apoio Especializado 

 
 

I Módulo- Unidades de Ensino Estruturado e Unidade de Apoio à Multideficiência e Salas 

de Aprendizagens Funcionais (colaboração BATP/Docentes educação especial e pais/CRI)  

 
Dificuldades Intelectuais Desenvolvimentais  

3 horas - 6  janeiro 

Aprendizagem funcional e transição para a vida ativa- partilha de práticas  

16h30 (4 horas) - 12 de janeiro - Agrupamento de Escolas Alapraia 

Multideficiência e surdocegueira  

16h30 (3 horas) -14 de janeiro - Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais 

Abordagens de intervenção a alunos em unidades de apoio a alunos com multideficiência  

16h30 (3 horas) -19 de janeiro - Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais 

Abordagens de intervenção a alunos em unidades de apoio a alunos com multideficiência  

16h30 (3 horas) - partilha de práticas - 21 de janeiro – Unidade de Apoio à Multideficiência 

da Galiza 

Perturbação do Espetro do Autismo  
16h30 (3 horas) - 26 de janeiro - Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais 

Abordagens de intervenção a alunos integrados em unidades de ensino estruturado  

16h30 (3 horas) - 28 de janeiro - Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais 

Abordagens de intervenção a alunos integrados em unidades de ensino estruturado  
16h30 (3 horas) - partilha de práticas - 2 de fevereiro – Unidade de Ensino Estruturado - 

Alcoitão 

 

II Módulo - Produtos de Apoio (colaboração CRTIC/BATP/CRI) 

Introdução à Comunicação Aumentativa e Alternativa e Métodos de Acesso ao Computador 

3 horas - 11 de fevereiro – Aguarda confirmação do local 

Utilização de software de CAA: "Boardmaker com SDP", "GRID2", entre outros  
12 horas presenciais + 5 horas de trabalho autónomo- 13 de fevereiro e 20 de fevereiro - 

Aguarda confirmação do local 

Utilização de grelhas, fichas, tabelas de comunicação e outras atividades digitais 
5 horas -27 de fevereiro - Aguarda confirmação do local 

 

 

 

 

 

 


