
 
 

 

 

GUIÃO DO CURSO EUROPE INCLUDE YOU 

SOBRE O CURSO 

Este curso incide sobre as questões das Práticas Educativas Inclusivas e de um modo 

mais específico as relacionadas com Minorias, Migrantes e Refugiados, tendo como 

pano de fundo, a expressão artística num sentido lato, desenvolvidas no Projeto Eu 

Includes You, realizado no triénio de 2017 a 2020. Foi concebido para ajudar os 

profissionais da educação especialmente os professores, a desenvolver e aplicar 

métodos de ensino e aprendizagem inclusivos. O curso proporcionará o debate de ideias 

sobre a temática em fóruns de discussão e a partilha de experiências e atividades de 

natureza prática. O curso é dado em língua Inglesa, é gratuito em sistema de b-learning, 

ou seja, com aulas presenciais em modo de videoconferência e um tempo de trabalho 

autónomo. O curso é dado e gerido, através da Plataforma do Classroom. 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

O objetivo geral do curso é a partilha de práticas educativas inclusivas através das artes 

e aplicadas em minorias, refugiados e migrantes. Mais especificamente pretende-se: 

 Apresentar uma metodologia de trabalho inclusivo; 

 Partilhar situações reais de aplicabilidade dessas práticas; 

 Desenvolver cenários de aprendizagem de práticas inclusivas 

 

METODOLOGIA 

 

O curso seguirá uma metodologia formativa assente em discussões em fóruns e 

atividades práticas. Os participantes criarão um Portefólio individual, para reunirem as 

suas reflexões e as respetivas atividades práticas. A avaliação será feita, com base nesse 



 
 

portefólio, partindo de dois princípios. O principio da autoavaliação de cada participante 

e uma visão externa proporcionada por um júri internacional, composto por um 

representante de cada país que participou no projeto Eu includes You. 

Estimam-se 25 horas de trabalho ao longo deste curso. 

 

CONTEÚDOS 

O Curso Europe Includes You está estruturado em seis módulos nucleares, sendo o 

primeiro dedicado à Introdução e o sexto dedicado à sua conclusão. cada módulo é 

enquadrado numa sequência tendo a duração de uma semana.  

Module 1 –Apresentação dos Participantes  

• Apresentação dos candidatos. 

Módulo II – Apresentação do Curso 

• Apresentação do Tópico da Inclusão 

• Objetivos 

• Conhecimento do Guião de Práticas inclusivas e do Perfil do Professor inclusivo 

• Questionário aos participantes sobre as expectativas curso. 

• Recursos (guião, vídeo de apresentação dos parceiros). 

Módulo III – A Inclusão e as artes  

 O que é a Inclusão? 

 O porquê das minorias, migrantes e refugiados. 

 O porquê da Inclusão através das artes. 

Módulo IV – Metodologias  

 Metodologias usadas. Partilhando Práticas. 

Módulo V – Exploração dos Recursos e Ferramentas 

 Exploração do Europe Includes You. As suas ferramentas e recursos. 

Módulo VI- Desenho de Cenários de Aprendizagens com base no Europe Includes You  

 Criação de cenários de aprendizagem inclusivos de acordo com o modelo e 

metodologias de atividades desenvolvidas no projeto. 

 

 



 
 

Certificação  

Será emitido um Certificado de Conclusão do Curso aos participantes que cumprirem 

as atividades propostas em todos os módulos, cujas evidências deverão estar reunidas 

no e-Portefólio individual. 

 

Moderadores  

Equipa constituída por um representante de cada país que participou no projeto. 

Licença Creative Commons  

Todos os conteúdos abordados neste curso são de acesso gratuito.  

Contactos  

Dúvidas sobre a organização do curso: euincludesyou@gmail.com  
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