Anexo 8: Análise da 2ª Sessão
Tema: “A importância da intervenção precoce na avaliação de crianças com NEE”
Intervenientes: Educadoras de Infância do pré-escolar de um contexto educativo particular (CE)
Local: Laboratório de ciências do CE, em Matosinhos.
Dia e Hora: 16 de abril de 2018 às 16h00.
Tempo previsto: 1 hora
Objetivos:
✓ Consciencialização das necessidades do grupo de educadoras face à avaliação na Intervenção Precoce;
✓ Diagnosticar: como delimitar áreas fortes fracas e emergentes
✓ Responder às questões: “Quem, quando e como? - Deteção, intervenção e avaliação de uma criança com NEE”

Material para as educadoras:
✓ 1 kit de material para cada educadora:
• cópias do powerpoint,
• quadros para preenchimento individual,
• Caneta
Material para a sessão
✓ Computador;
✓ Quadro interativo;
✓ Powerpoint;
✓ Câmara de filmar.

Apresentação da sessão ao grupo (5 minutos):
✓ Expor os objetivos da sessão;
✓ Fornecer a cada educadora o kit de material para a sessão.

Nota:
✓ Cada educadora preenche um quadro individualmente e contribui para a construção em grupo
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