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A educação inclusiva traduz os valores de uma sociedade que se
quer equitativa, justa e promotora da igualdade de oportunidades.
Um pouco por todo o mundo, os sistemas educativos têm vindo a
reconhecer a educação inclusiva como uma meta a atingir,
considerando que para isso é necessário desenvolver práticas
docentes que garantam o acesso e a participação de todos os
alunos nas escolas de ensino regular. Isso exige não só mudanças
na organização da escola, mas também na forma como se estrutura
e desenvolve o processo de ensino e de aprendizagem.
No decorrer deste workshop iremos considerar alguns aspetos
pedagógicos que possibilitam a participação dos alunos nos
diferentes contextos assim como a concretização da aprendizagem
por parte de todos.
Nota biográfica
Alexandra Crespo, técnica superior na Direção-Geral da Educação,
exerce funções na Direção de Serviços da Educação Especial e Apoio
Sócio Educativo desde 2006.
Especializada em Educação Especial, entre outros, exerceu funções
docentes e de coordenação em projetos relacionados com a inclusão
de alunos com deficiências e incapacidades em escolas de ensino
regular.
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Software GRID 2
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1- Noção de Comunicação
2- Noção de Comunicação Aumentativa e Alternativa
3- Sistema de CAA
4- Comunicação versus CAA
5- Quem pode beneficiar da CAA
6- Funções da CAA
7- O que integra o sistema CAA
8- Restrições/ limitações da CAA
9- Avaliação das necessidades
10- Software GRID 2
11- O que é?
12- O que faz?
13- Noção de teclados do GRID 2
14- Tipos de teclados
15- Acessos ao GRID 2
16- Comunicação através da fala
17- Biblioteca de símbolos do GRID 2
18- SPC
19- Editar grelhas/teclados
20- Alterar células
21- Redimensionar células
22- Mover células
23- Inserir colunas e linhas
24- Remover colunas e linhas
25- Criar células de salto
26- Criar ligações
27- Células muito úteis
28- Alterar estilos de células
29- Configurações do utilizador – Varrimento
30- Exemplos práticos

