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              m dos princípios fundamentais que orientam esta oficina de formação 
é que o cuidado e a educação são funções de todos de acordo com o modelo 
biopsicossocial (Vale, 2009), considerando o indivíduo como um todo. 
 A problematização e co-construção de saberes propiciada pela par-
ticipação é o princípio que orienta a metodologia seguida sustenta-se na iden-
tificação de problemas e co-construção de soluções através de interação e 
mediação social para responder às questões levantadas na análise dos casos 
reais que serão trabalhados na oficina (Fase 2), seguindo o método de “World 
Cafe” (www.theworldcafe.com). Deste modo, é fundamental criar espaços de 
diálogo onde possam ser debatidos os problemas identificados e discutidas 
estratégias de atuação. 
 A proposta de oficina de mediadores para a inclusão promove a forma-
ção contínua, partindo de um levantamento das necessidades sentidas 
que orientou a organização dos módulos. 
 Pretende-se que os mediadores para a inclusão se foquem na garantia 
dos direitos da pessoa humana e na promoção da sua qualidade de vida, 
e autonomia, capacitando-os para pensar, planear, decidir, e atuar.  

Objetivos da oficina de formação: 
- Promover a qualidade de vida de crianças e jovens adultos com 

necessidades de suporte intensas e complexas (CISN). 
- Aumentar a participação social e educacional facilitando a apren-

dizagem e o desenvolvimento de crianças com CISN. 
- Consciencializar para a promoção da inclusão e da participação e 

criar uma nova mentalidade nas pessoas que apoiam crianças com 
CISN. 

- Potenciar a qualidade do suporte na habilitação de crianças com 
CISN rumo a uma vida mais ativa e inclusiva. 

- Desenvolver competências interdisciplinares, para profissionais 
que trabalham com este público-alvo, em áreas como a aprendiza-
gem, autonomia, atividades diárias, comunicação, gestão do compor-
tamento, regulação e educação inclusiva, através de módulos de for-
mação contínua. 

- Fortalecer a cooperação entre pais e profissionais. 
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