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A Comunidade Virtual de Educação Especial (CVEE) pretende ser uma Comunidade de 

Prática Online para todos os profissionais da educação que, directa ou indirectamente, 

estão ligados à Educação Especial. É um projecto desenvolvido no âmbito do Mestrado 

“As TIC na Educação e Formação”, da Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Bragança. 

 

OS OBJECTIVOS 

Afinal o que é e o que será esta Comunidade de Educação Especial? Um projecto 

ambicioso, que permita a criação e a partilha de recursos pedagógicos de apoio aos 

docentes de Educação Especial, a reflexão e o discurso crítico sobre a prática do ensino da 

Educação Especial, a divulgação de actividades de formação, de experiências, mas acima de 

tudo que permita a interacção entre todos os profissionais ligados a esta área disciplinar.   

 

A TECNOLOGIA 

Como base de suporte, a CVEE assenta numa solução tecnológica open source, a 

plataforma Moodle. Esta plataforma irá integrar várias ferramentas como fóruns, chats, 

questionários, glossários, blogs, wiki, etc, que promovam a interacção entre os membros e a 

partilha de todo o tipo de recursos. Para tal foi configurada uma “disciplina” que se deseja 

acolhedora, formativa e informativa, onde o design e os temas escolhidos (em constante 

aperfeiçoamento) se tornem apelativos e de visita regular.  

 

AS MAIS–VALIAS 

As mais-valias é tirar proveito de grande espaço virtual, em que o conhecimento físico 

deixa de ser uma constante e onde a interacção virtual ganha o seu espaço de convívio. Um 

convívio em que ninguém se sinta constrangido em participar (independentemente da suas 

dúvidas e ou conhecimentos) e onde uma equipa de dinamizadores da comunidade estará 

sempre atenta e disponível para a moderação do debate, tendo sempre em mente a 

formação profissional e consequente melhoria das práticas educativas no âmbito específico 
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da comunidade. Participar em actividades de reflexão da própria prática, partilhar com 

outros a sua experiência, os seus saberes, os seus recursos e resolver problemas em 

conjunto, são aspectos centrais para o desenvolvimento da CVEE.  

 

O FUTURO 

Estando ainda num momento inicial e de testes, o projecto CVEE representa um esforço 

apreciável de várias pessoas, tempo e tecnologias, podendo constituir-se como uma 

experiência muito interessante para todos os profissionais ligados à Educação Especial. 

Pode ser visitado através do seguinte endereço electrónico: http://www.cvee.net  

 

 
  

 


