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1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO
Face à especificidade de procedimentos exigidos pela legislação no que diz
respeito à elegibilidade e acompanhamento das crianças e jovens com NEE, o
Grupo de Educação Especial do Agrupamento apresenta um guião de
orientações de apoio à prática desses procedimentos.
Pretende-se, assim, facilitar a leitura, compreensão e aplicação da legislação
em vigor e uniformizar procedimentos entre todos os intervenientes.

2. EDUCAÇÃO ESPECIAL – O QUE É?
É o conjunto de recursos específicos (métodos de ensino, materiais, currículos
adaptados, apoio de serviços e de professores e técnicos especializados), e
medidas educativas (previstas no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 3/2008) que
pretendem dar resposta adequada às necessidades educativas especiais dos
alunos com limitações significativas ao nível da atividade e participação
decorrentes de alterações funcionais e estruturais de caráter permanente.

3. DO PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO À INTERVENÇÃO
QUANDO É QUE UMA CRIANÇA/JOVEM PASSA A SER ACOMPANHADA(O) PELA
EDUCAÇÃO ESPECIAL?

Quando, por via da sua referenciação e posterior avaliação, passa a ser
abrangida pelas medidas do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.

Identificar no seio do grupo/turma as crianças/jovens que apresentam
eventuais necessidades educativas especiais de caráter permanente, exige do
educador/professor, para além de um bom conhecimento das características
das fases de desenvolvimento infantil e dos sinais de alerta, uma avaliação
diagnóstica

abrangente

e

fundamentada

baseada

criança/jovem e na recolha de informação relevante.

na

observação

da
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4.1- ANTES DE REFERENCIAR
Antes de referenciar uma criança/jovem, dever-se-ão esgotar todas as medidas
de promoção do sucesso escolar que, entre outras, a seguir se enumeram:

Contextos

Medidas
Plano de atividades de acompanhamento pedagógico individualizado, com
medidas adequadas à resolução das dificuldades do aluno, nomeadamente:
 Medidas de apoio ao estudo face às dificuldades detetadas, orientadas para a
satisfação das necessidades do aluno;
 Estudo Acompanhado no 1.º ciclo, visando o reforço do apoio nas disciplinas de
Português e de Matemática;
 Constituição

temporária

de

grupos

de

homogeneidade

em

disciplinas

estruturantes;

ENSINO APRENDIZAGEM

 Coadjuvação em sala de aula;
 Adoção de PCA e PIEF, adaptados ao perfil do aluno;
 Encaminhamento para um percurso vocacional de ensino;
 Acompanhamento extraordinário dos alunos nos 1.º e 2.º ciclos, conforme
estabelecido no calendário escolar;


Acompanhamento a alunos que progridam ao 2.º ou ao 3.º ciclos com
classificação final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar
anterior.

Sempre que forem detetadas dificuldades na aprendizagem do aluno, são
obrigatoriamente tomadas medidas que permitam prevenir o insucesso e o
abandono escolares, designadamente, através de:
 Encaminhamento para uma oferta educativa adaptada ao perfil do aluno, após
redefinição do seu percurso escolar, resultante do parecer das equipas de
acompanhamento e orientação;
 Implementação de um sistema modular, como via alternativa ao currículo do
ensino regular, para os alunos maiores de 16 anos;
 Incentivo, tanto ao aluno como ao seu encarregado de educação, à frequência da
escola cujo projeto educativo melhor responda ao percurso e às motivações de
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aprendizagem do aluno.
 Utilização dos centros de interesse do aluno no processo ensino-aprendizagem


Adequação do grau de dificuldade das tarefas às capacidades do aluno



Diversificação e adequação de estratégias de ensino



Valorização sistemática dos progressos do aluno

 Organização do espaço aula de acordo com as necessidades do aluno
 Organização de diferentes modalidades de trabalho (individual, pequeno grupo,
pares)
 Seleção e disponibilização de materiais e recursos motivadores da aprendizagem
do aluno


Apoio a estratégias de estudo, de orientação e aconselhamento do aluno
(programas de tutoria)

 Diversificação de instrumentos/formas de avaliação
 Apelos frequentes ao cumprimento de normas e regras
 Apelos frequentes à persistência e esforço

 Informação aos pais sobre o comportamento e aprendizagem do aluno em

DA FAMÍLIA

ENVOLVIMENTO

 Apoio nas disciplinas em que revela dificuldades

contexto escolar


Conhecimento das expectativas dos pais face ao processo de ensino e
aprendizagem do aluno



Definição de estratégias comuns de intervenção

4.2 FASES INERENTES AO PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO E AVALIAÇÃO
1. REFERENCIAÇÃO

Referenciação do aluno (pais ou encarregados de educação, serviços de intervenção precoce, docentes,
serviços de saúde, serviços da segurança social, outros) sempre que se suspeite da existência de NEE de
caráter permanente.

Preenchimento do formulário de referenciação e entrega à direção do agrupamento.
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2. OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
A Diretora, verifica a conformidade do processo de referenciação, analisando a documentação
apresentada (pode solicitar informação adicional) e assegurando-se de que o encarregado de educação
autorizou a avaliação especializada. Caso o entenda, pode solicitar parecer ao Grupo de Educação
Especial .

Decisão sobre a necessidade de uma avaliação especializada por referência à CIF-CJ.


Não


é

necessária
uma
avaliação
especializada
por
referência à CIF-CJ.

Emissão do parecer
que fundamenta esta
decisão
com
identificação dos apoios
à
aprendizagem
considerados
adequados.

É necessária uma avaliação especializada por referência à CIF-CJ.
Encaminhamento

do formulário de referenciação para a equipa
técnicopedagógica que vai fazer a avaliação especializada do aluno por
referência à CIF-CJ com a consequente elaboração do Relatório TécnicoPedagógico que exige a recolha de informação variada que permitirá uma
avaliação conclusiva. Como instrumentos de recolha de informação devem
usar-se os considerados pertinentes pela equipa de avaliação, destacando-se a
ficha de anamnese, a ficha de avaliação da atividade e participação e dos
fatores ambientais (a usar pelos professores de Educação Especial) e os
instrumentos de recolha de dados relativamente às funções do corpo (a usar
pelos psicólogos que fazem parte da equipa de avaliação).





Não se confirma a necessidade

Confirma-se a necessidade de O diretor homologa.

de uma intervenção especializada
da educação especial.

uma intervenção especializada da
educação especial.

A equipa Técnico Pedagógica O encarregado de educação dá
procede ao encaminhamento do
aluno para os apoios necessários
(previstos no Projeto Educativo do
agrupamento, na legislação em
vigor e outros).

a sua anuência ao RTP. é
enviado
ao
diretor
para
homologação.

O RTP é apresentado ao
diretor para homologação.

O diretor não homologa – emite
despacho justificativo da decisão.


Elaboração do PEI
O aluno é encaminhado para
as respostas educativas no
âmbito da Educação Especial,
sendo
implementadas
as
medidas previstas no DecretoLei n.º 3/2008.
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5. ORGANIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA
MEDIDAS EDUCATIVAS DO DL N.º 3/2008 E SUGESTÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

a) Apoio pedagógico personalizado (art.º 17º)
O reforço das estratégias utilizadas no grupo ou turma aos níveis da
organização, do espaço e das atividades (pelo docente titular de turma/
pelos docentes das disciplinas)
Ao nível da organização:
- O aluno deve ser integrado numa turma reduzida para que lhe seja
efetivamente proporcionado um apoio pedagógico personalizado, condição
para alcançar o sucesso escolar desejado.
Ao nível do espaço:
- Na sala de aula o aluno deve ocupar um lugar que lhe permita boa audição e
visualização do quadro facilitador da atenção/concentração, preferencialmente,
na primeira fila, próximo do professor e longe da janela, ou seja, em local onde
ele tenha menor probabilidade de se distrair.
Ao nível das atividades:
- Pedagogia diferenciada na sala de aula:
- Elaboração de materiais específicos que ajudem o aluno a superar as suas
dificuldades;
- Adequação das atividades ao ritmo/ estilo de aprendizagem do aluno;
- Organização de diferentes modalidades de trabalho (individual, pequeno
grupo, pares), de acordo com as características dos alunos;
- Maior frequência das interações verbais;
- Valorização do espírito de iniciativa;
- Valorização da participação empenhada na realização das tarefas propostas
nas aulas;
- Valorização e incentivo do trabalho de casa;
- Reforço positivo;
- Esclarecimento de dúvidas.
- Acompanhamento/ apoio individualizado na realização de testes;
- Estabelecer sempre de forma clara os critérios e objetivos dos trabalhos,
verificando se o aluno compreendeu e se não existem dúvidas.
O estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem
(pelo docente titular de turma/ pelos docentes das disciplinas)
- Realização de atividades de leitura extra-aula;
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- Biblioteca de turma com ajuda, por parte do professor, na escolha de obras da
biblioteca escolar, de complexidade progressiva;
- Realização de atividades de escrita variada;
- Controle da organização do caderno diário;
- Fazer exercícios de estimulação da atenção/ concentração e da memória;
A antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos lecionados no seio do
grupo ou da turma (pelo docente titular de turma/ pelos docentes das
disciplinas)
Este item pode ser trabalhado nas aulas de Estudo Acompanhado/ Apoio ao
Estudo, incidindo nas disciplinas em que o aluno revele mais dificuldades.
O reforço e desenvolvimento de competências específicas (pelo docente de
educação especial).
A planificação das atividades de reforço e desenvolvimento de competências
específicas tem sempre em conta a problemática de cada aluno e exige um
trabalho de articulação entre o professor de Educação Especial e o professor
titular de turma/Diretor de Turma, podendo o trabalho desenvolver-se dentro ou
fora da sala de aula conforme se afigure mais benéfico para o desenvolvimento
das competências do aluno em função do planificado por ambos os
professores.
Competências específicas ao nível:
- Da Promoção Cognitiva;
- Do Desenvolvimento Psicomotor (ex.: lateralidade, esquema corporal,
organização temporal e espacial,…);
- Da Motricidade (Global e Fina);
- Da Leitura e da Escrita (ex.: competências fonológicas, correspondência
grafema↔fonema, competências de ortografia,…);
- Da Linguagem/ Comunicação (ex.: Sistema Alternativo/ Aumentativo de
Comunicação,…);
- Da Socialização e Interação Pessoal (ex.: competências de relação
interpessoal, identificação e gestão das emoções, …);
- Da Independência Pessoal/ Autonomia (Alimentação, Higiene, Vestuário, Vida
diária);
- De Métodos de Estudo (ex.: métodos e técnicas de estudo, gestão do tempo
de estudo, estruturação e memorização dos conteúdos lecionados).
b) Adequações curriculares individuais (art.º 18º);
 Introdução de objetivos e conteúdos intermédios
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Este item pode ser aplicado das seguintes maneiras:
- Introdução de conteúdos e objetivos de anos anteriores que sirvam como prérequisitos para os conteúdos/ objetivos atuais, e que ainda não tenham sido
adquiridos;
- Subdividir um objetivo ou conteúdo, de modo a facilitar a aprendizagem
faseada.
 Introdução de áreas curriculares específicas que não façam parte da
estrutura curricular comum
As adequações curriculares podem consistir na introdução de áreas
curriculares específicas que não façam parte da estrutura curricular comum,
nomeadamente leitura e escrita em Braille, orientação e mobilidade; treino de
visão e a atividade motora adaptada, entre outras.
c) Adequações no processo de matrícula (art.º 19º);
 Os alunos com NEE’s gozam de condições especiais de matrícula,
podendo frequentar a escola independentemente da sua área de
residência;
 Podem beneficiar de adiamento da matrícula no 1º ano de escolaridade
obrigatória, por um ano, não renovável;
 Nos 2º e 3º ciclos e no ensino secundário a matrícula pode ser feita por
disciplinas, desde que assegurada a sequencialidade do regime
educativo comum;
 Os alunos surdos, cegos ou com baixa visão, com perturbações do
espectro do autismo e com multideficiência podem matricular-se em
escolas com unidades especializadas de referência, independentemente
da sua área de residência.
d) Adequações no processo de avaliação (art.º 20º);
 Alteração do tipo de prova
- Realização de fichas/testes diferenciados, adequados ao seu nível de
competências.
- Reduzir o número de questões ou simplificar a terminologia ou conceitos.
- Sempre que possível, as fichas deverão ter questões de escolha múltipla,
exercícios de correspondência ou exercícios de preenchimento de lacunas,
questões de resposta curta.
- As questões formuladas deverão ser de estrutura familiar (anteriormente
trabalhadas nas aulas e utilizadas nas fichas formativas).
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- Nas fichas, os textos apresentados poderão ser numerados de cinco em cinco
linhas, na margem esquerda e os números deverão estar ligeiramente
afastados do texto; as questões deverão fazer referência à linha ou às linhas a
reler para encontrar ou auxiliar a resposta à questão.
- Nas produções textuais, deve limitar-se o número de linhas e/ ou fornecer
uma lista de palavras e/ ou expressões de enriquecimento vocabular.
 Alteração dos instrumentos de avaliação e certificação
- Modificar a graduação de avaliação ou avaliar segundo outros parâmetros.
- Maior peso da avaliação prática em detrimento da avaliação escrita (ex.: o
aluno pode não realizar fichas/ testes escritos).
- Maior peso da avaliação formativa, realçando as aquisições efetuadas (ex.:
valorização das competências que o aluno vai adquirindo).
- Não penalização dos erros ortográficos, de construção frásica e sintática, de
pontuação ocorridos em virtude de o aluno ser portador de Perturbação
Específica da Linguagem (dislexia, disortografia, disgrafia).
- Não penalização dos erros de procedimentos matemáticos (troca de sinais,
algarismos…) ocorridos em virtude do aluno ser portador de Perturbação
Específica da Linguagem (discalculia).
 Alteração à forma e meio de comunicação
- Valorização da oralidade.
- Deverá ser dada ênfase às atividades de desenvolvimento da linguagem oral
e escrita.
- Dar ao aluno a oportunidade de lhe lerem o teste/ ficha ou de o aluno poder
preparar o texto previamente à resolução da ficha/ teste.
- Simplificar as orientações escritas, reduzindo as palavras e numerando os
passos da tarefa.
- Os professores deverão supervisionar a compreensão das questões por parte
do aluno.
- Utilização do reforço positivo e estimular para a realização de trabalho
autónomo
- Alteração à periodicidade, duração e local das provas
- Maior periodicidade na recolha de elementos de avaliação;
- Permitir que o aluno realize as fichas/ testes num grupo reduzido ou noutro
local (sala de apoio);
- Permitir que o aluno realize as fichas/ testes por um período mais longo de
tempo;
- Permitir que o aluno realize novamente a mesma ficha, dando-lhe a
oportunidade de melhorar os resultados.
- Permitir mais tempo para a conclusão das tarefas.
- Utilização de computador.
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e) Currículo específico individual (art.º 21º);
 - Substitui as competências definidas para cada nível de educação e
ensino.
 - Pressupõe alterações significativas no currículo comum (introdução,
substituição e/ou eliminação de objetivos e conteúdos).
 - Inclui conteúdos conducentes à autonomia pessoal e social do aluno.
 - Dá prioridade ao desenvolvimento de atividades de cariz funcional
centradas nos contextos de vida à comunicação e à organização do
processo de transição para a vida pós-escolar.
REGIME DE AVALIAÇÃO
- Os alunos que seguem um currículo específico individual estão sujeitos a
critérios de avaliação diferentes dos restantes alunos do ensino básico.
- A avaliação destes alunos deverá ser feita numa perspetiva de controlo da
evolução das aprendizagens e das aquisições funcionais que forem sendo
adquiridas, tentando promover uma orientação clara quanto ao
desenvolvimento do currículo e do percurso escolar dos alunos.
- Relativamente às provas e exames, estes alunos não as realizam.
- Os alunos são avaliados formativamente ao longo do ano letivo, utilizando-se
para o efeito todos os recursos que os docentes considerem úteis.
- No final de cada período letivo será feita uma avaliação das competências
inscritas no respetivo Currículo Específico Individual. Será ainda elaborada
uma apreciação descritiva dos alunos focando o aproveitamento, o
comportamento, a assiduidade e pontualidade e o empenhamento.

f) Tecnologias de apoio (art.º 22º);
Dispositivos facilitadores (adaptados ou não) que se destinam a melhorar a
funcionalidade e a reduzir a incapacidade do aluno:
- Manuais digitais;
- Equipamento informático/ máquina de escrever,
- Software didático;
- Aparelho auditivo/ óculos/ lupa;
- Cadeira de rodas manuais e elétricas;
- Sistema alternativo e aumentativo de comunicação.

