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ÂMBITOÂMBITO

Define os apoios especializados a Define os apoios especializados a 
prestar na Educaprestar na Educaçção Prão Préé--Escolar e Escolar e 
nos ensinos bnos ensinos báásico e secundsico e secundáário dos rio dos 
sectores psectores púúblicos, particular e blicos, particular e 
cooperativo.cooperativo.



Princípios Orientadores

Define como objectivos da educação especial:
a inclusão educativa e social; 
o acesso e o sucesso educativos; 
a autonomia;
a estabilidade emocional; 
a promoção da igualdade de oportunidades; 
a preparação para o prosseguimento de     

estudos;
uma adequada preparação para a vida 

profissional.

Aplica-se aos ensinos público, particular, 
cooperativo e solidário.



PPÚÚBLICO ALVOBLICO ALVO
Os apoios especializados visam responder Os apoios especializados visam responder ààs necessidades s necessidades 
educativas especiais dos alunos que apresentem:educativas especiais dos alunos que apresentem:

LimitaLimitaçções significativas ao nões significativas ao níível da actividade e vel da actividade e 
participaparticipaçção, num dos vão, num dos váários domrios domíínios da vida, nios da vida, 
decorrentes de alteradecorrentes de alteraçções funcionais e estruturais ões funcionais e estruturais 
de carde caráácter permanente, nos seguintes domcter permanente, nos seguintes domíínios:nios:

ComunicaComunicaççãoão
AprendizagemAprendizagem
MobilidadeMobilidade
AutonomiaAutonomia
Relacionamento interpessoalRelacionamento interpessoal
ParticipaParticipaçção socialão social



REFERENCIAREFERENCIAÇÇÃOÃO

ComunicaComunicaçção/informaão/informaçção de situaão de situaçções que possam ões que possam 
indiciar a existência de necessidades educativas indiciar a existência de necessidades educativas 
especiais de carespeciais de caráácter permanente.cter permanente.

Deve ocorrer o mais precocemente possDeve ocorrer o mais precocemente possíível e espelhar vel e espelhar 
o conjunto de preocupao conjunto de preocupaçções relativas ao aluno ões relativas ao aluno 
referenciado.referenciado.

Pode ser efectuada sempre que exista suspeita que Pode ser efectuada sempre que exista suspeita que 
uma crianuma criançça/jovem necessita de uma resposta a/jovem necessita de uma resposta 
educativa no âmbito da educaeducativa no âmbito da educaçção especial.ão especial.



REFERENCIAREFERENCIAÇÇÃOÃO
A referenciaA referenciaçção ão éé feita aos feita aos óórgãos de rgãos de 

administraadministraçção de escolas da ão de escolas da áárea de rea de 

residência, mediante o preenchimento de residência, mediante o preenchimento de 

um documento um documento ((formulformuláário derio de referenciareferenciaççãoão) ) onde se onde se 

explicitam as razões da sinalizaexplicitam as razões da sinalizaçção ão 

anexando toda a documentaanexando toda a documentaçção ão 

considerada relevante para o processo de considerada relevante para o processo de 

avaliaavaliaçção. ão. 



PROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOS

A referenciaA referenciaçção pode ser feita por:ão pode ser feita por:

Pais ou encarregados de educaPais ou encarregados de educaççãoão
ServiServiçços de Intervenos de Intervençção Precoceão Precoce
DocentesDocentes
Outros tOutros téécnicos ou servicnicos ou serviççosos



PROCESSO DE AVALIAPROCESSO DE AVALIAÇÇÃOÃO

Compete ao Conselho Executivo desencadear os seguintes Compete ao Conselho Executivo desencadear os seguintes 
procedimentos:procedimentos:

Solicitar ao departamento de educaSolicitar ao departamento de educaçção especial e ao ão especial e ao 
serviserviçço de psicologia um relato de psicologia um relatóório trio téécnicocnico--pedagpedagóógico gico 
conjunto, onde sejam identificadas, conjunto, onde sejam identificadas, nos casos em que nos casos em que 
taltal se justifiquese justifique, as razões que determinam as , as razões que determinam as 
necessidades educativas especiais e a sua tipologia necessidades educativas especiais e a sua tipologia 
designadamente:designadamente:

CondiCondiçções de saões de saúúde, doende, doençça ou incapacidade;a ou incapacidade;
DeterminaDeterminaçção dos apoios especializados;ão dos apoios especializados;
AdequaAdequaçções do processo de ensino e de ões do processo de ensino e de 
aprendizagem;aprendizagem;
Tecnologias de apoioTecnologias de apoio



Assegurar a participaAssegurar a participaçção activa dos pais ou ão activa dos pais ou 
encarregados de educaencarregados de educaçção e sua anuência;ão e sua anuência;

Homologar o relatHomologar o relatóório e determinar as suas rio e determinar as suas 
implicaimplicaçções;ões;

Caso não se esteja perante um caso que justifique a Caso não se esteja perante um caso que justifique a 
intervenintervençção da educaão da educaçção especial solicitar ao ão especial solicitar ao 
departamento e aos servidepartamento e aos serviçços de psicologia o os de psicologia o 
encaminhamento para os apoios a disponibilizar encaminhamento para os apoios a disponibilizar 
pela escola.pela escola.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO



PROCESSO DE AVALIAPROCESSO DE AVALIAÇÇÃOÃO

A avaliaA avaliaçção tem como objectivo recolher ão tem como objectivo recolher 
informainformaçção que permita:ão que permita:

Verificar se estamos perante uma situaVerificar se estamos perante uma situaçção ão 
de necessidades educativas especiais de de necessidades educativas especiais de 
carcaráácter permanente;cter permanente;

Dar orientaDar orientaçções para a elaboraões para a elaboraçção do ão do 
Programa Educativo Individual (PEI) e Programa Educativo Individual (PEI) e 
identificar os recursos adicionais a identificar os recursos adicionais a 
disponibilizar.disponibilizar.



Processo de AvaliaProcesso de Avaliaççãoão
PlanificaPlanificaçção do processo de recolha de ão do processo de recolha de 
informainformaççãoão
ConstituiConstituiçção da equipa, ão da equipa, 
AnAnáálise da informalise da informaçção disponão disponíível, para vel, para 
posteriormente se decidir o que posteriormente se decidir o que éé necessnecessáário rio 
avaliar, quem vai avaliar e como se avalia. avaliar, quem vai avaliar e como se avalia. 
AvaliaAvaliaçção (tendo a CIFão (tendo a CIF--CJ como quadro de CJ como quadro de 
referência)referência)
Contempla vContempla váários factores (componentes da rios factores (componentes da 
funcionalidade e da incapacidade e factores funcionalidade e da incapacidade e factores 
contextuais) e as interaccontextuais) e as interacçções que se estabelecem ões que se estabelecem 



RELATRELATÓÓRIO TRIO TÉÉCNICO CNICO 
PEDAGPEDAGÓÓGICOGICO

AnAnáálise conjunta dos dados da avalialise conjunta dos dados da avaliaçção, com a ajuda da ão, com a ajuda da 
checklist, checklist, 

ElaboraElaboraçção de relatão de relatóório trio téécnicocnico--pedagpedagóógico onde se identificagico onde se identifica o o 
perfil de funcionalidade do aluno, tendo em conta a actividade perfil de funcionalidade do aluno, tendo em conta a actividade 
e participae participaçção, as funão, as funçções e estruturas do corpo e a descriões e estruturas do corpo e a descriçção ão 
dos facilitadores e barreiras, que a ndos facilitadores e barreiras, que a níível dos factores vel dos factores 
ambientais que influenciam essa mesma funcionalidade.ambientais que influenciam essa mesma funcionalidade.

O relatO relatóório deverrio deveráá ainda explicar as ainda explicar as razões que determinam as razões que determinam as 
necessidades educativas, a sua tipologia, bem como as necessidades educativas, a sua tipologia, bem como as 
respostas educativas a adoptar, que servirão de base respostas educativas a adoptar, que servirão de base àà
elaboraelaboraçção do Programa Educativo Individual (PEI).ão do Programa Educativo Individual (PEI).



RELATRELATÓÓRIO TRIO TÉÉCNICOCNICO--PEDAGPEDAGÓÓGICOGICO

O relatO relatóório deverrio deveráá explicar as explicar as razões que razões que 
determinam as necessidades educativas, a determinam as necessidades educativas, a 
sua tipologia, bem como as respostas sua tipologia, bem como as respostas 
educativas a adoptar, que servirão de base educativas a adoptar, que servirão de base àà
elaboraelaboraçção do Programa Educativo ão do Programa Educativo 
Individual (PEI), ou a determinaIndividual (PEI), ou a determinaçção de outras ão de outras 
medidas.medidas.
A avaliaA avaliaçção deve ficar concluão deve ficar concluíída 60 dias da 60 dias 
apapóós a referencias a referenciaçção incluindo a ão incluindo a 
aprovaaprovaçção do PEI pelo presidente do ão do PEI pelo presidente do 
conselho executivo.conselho executivo.



PROCESSOPROCESSO

REFERENCIAREFERENCIAÇÇÃOÃO

AVALIAAVALIAÇÇÃOÃO

PONDERAPONDERAÇÇÃOÃO

RELATRELATÓÓRIO PEDAGRIO PEDAGÓÓGICOGICO

O aluno não necessita 
de respostas 

educativas no âmbito 
da educação especial

O aluno necessita de 
respostas educativas 

no âmbito da 
educação especial



ALUNOS COM DIFICULDADES DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEMAPRENDIZAGEM

Planos de recuperaPlanos de recuperaçção, acompanhamento, ão, acompanhamento, 
desenvolvimento desenvolvimento (despacho normativo n(despacho normativo nºº 50/200550/2005

InserInserçção em turmas com Percurso Curricular Alternativo ão em turmas com Percurso Curricular Alternativo 
((despacho normativo ndespacho normativo nºº 1 de 2006)1 de 2006)

InserInserçção em Cursos de Educaão em Cursos de Educaçção ão FormaFormaçção ão 
(Despacho Conjunto n(Despacho Conjunto nºº 453/2004,453/2004, de 27 de Julho)de 27 de Julho)

SinalizaSinalizaçção/parceria com outros servião/parceria com outros serviççosos



ALUNOS COM NECESSIDADES ALUNOS COM NECESSIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIAIS DE CAREDUCATIVAS ESPECIAIS DE CARÁÁCTER CTER 

PERMANENTEPERMANENTE

Medidas educativasMedidas educativas

PEI/PITPEI/PIT

Modalidades especModalidades especííficas de educaficas de educaççãoão



PEI (Programa Educativo Individual)PEI (Programa Educativo Individual)
e PIT ( Plano Individual de Transie PIT ( Plano Individual de Transiçção)ão)

Documentos que FIXAM e FUNDAMENTAM Documentos que FIXAM e FUNDAMENTAM 
as respostas educativas e respectivas as respostas educativas e respectivas 
formas de avaliaformas de avaliaçção;ão;

Documentam as necessidades educativas Documentam as necessidades educativas 
especiais da crianespeciais da criançça ou jovem;a ou jovem;

Integram o processo individual do aluno. Integram o processo individual do aluno. 



MODELO DO PEIMODELO DO PEI

O PEI O PEI éé aprovado por deliberaaprovado por deliberaçção do conselho pedagão do conselho pedagóógico e inclui:gico e inclui:
IdentificaIdentificaçção do aluno;ão do aluno;
Resumo da histResumo da históória escolar e outros antecedentes relevantes;ria escolar e outros antecedentes relevantes;
CaracterizaCaracterizaçção dos indicadores de funcionalidade e do não dos indicadores de funcionalidade e do níível de vel de 
aquisiaquisiçções e dificuldades do aluno;ões e dificuldades do aluno;
Factores ambientais que funcionam como facilitadores ou Factores ambientais que funcionam como facilitadores ou 
como barreiras como barreiras àà participaparticipaçção e ão e àà aprendizagem;aprendizagem;
DefiniDefiniçção das medidas a implementar;ão das medidas a implementar;
DiscriminaDiscriminaçção de conteão de conteúúdos, dos objectivos gerais e dos, dos objectivos gerais e 
especespecííficos a atingir e das estratficos a atingir e das estratéégias e recursos humanos e gias e recursos humanos e 
materiais a utilizar,materiais a utilizar,
NNíível de participavel de participaçção do aluno nas actividades educativas da ão do aluno nas actividades educativas da 
escola;escola;
DistribuiDistribuiçção horão horáária das diferentes actividades previstas;ria das diferentes actividades previstas;
IdentificaIdentificaçção dos tão dos téécnicos responscnicos responsááveisveis
DefiniDefiniçção do processo de avaliaão do processo de avaliaçção da implementaão da implementaçção do PEI;ão do PEI;
Data e assinatura dos participantes na sua elaboraData e assinatura dos participantes na sua elaboraçção e dos ão e dos 
responsresponsááveis pelas respostas educativas a aplicar.veis pelas respostas educativas a aplicar.



PIT PIT 

Os alunos que devem beneficiar de um PIT
Alunos com NEE de carácter permanente que os 
impeçam de adquirir as aprendizagens e 
competências definidas no currículo comum.

Quando deve ser elaborado o PIT
O PEI deve ser complementado com o PIT, três anos 
antes da idade limite da escolaridade obrigatória.

O que é o PIT?
Consubstancia o projecto de vida do aluno, para 
uma vida em sociedade;
Perspectiva um processo dinâmico, a curto, médio e 
longo prazos;
Deve responder às expectativas  dos pais e do 
jovem.



PARTICIPANTES NA ELABORAPARTICIPANTES NA ELABORAÇÇÃO ÃO 
DO PEIDO PEI

Na educaNa educaçção prão préé--escolar e no 1escolar e no 1ºº Ciclo o PEI Ciclo o PEI éé
elaborado, elaborado, conjunta e obrigatoriamente pelo:conjunta e obrigatoriamente pelo:

Docente do grupo ou turma;Docente do grupo ou turma;
Docente de ensino especial;Docente de ensino especial;
Encarregados de educaEncarregados de educaçção;ão;
E se necessE se necessáário pelos servirio pelos serviçços de psicologia os de psicologia 
ou outros serviou outros serviçços da comunidade, (Centro os da comunidade, (Centro 
de Sade Saúúde, Centro de recursos de, Centro de recursos 
especializados, especializados, ààs escolas ou unidades de s escolas ou unidades de 
referencia).referencia).



PARTICIPANTES NA ELABORAPARTICIPANTES NA ELABORAÇÇÃO DO ÃO DO 
PEIPEI

Nos 2Nos 2ºº e 3e 3ºº ciclo e secundciclo e secundáário o PEI rio o PEI éé elaborado pelo:elaborado pelo:

Director de turma;Director de turma;
Docente de EducaDocente de Educaçção especial;ão especial;
Encarregados de educaEncarregados de educaçção;ão;
E se necessE se necessáário pelos servirio pelos serviçços de psicologia ou os de psicologia ou 
outros servioutros serviçços da comunidade, (Centro de Saos da comunidade, (Centro de Saúúde, de, 
Centro de recursos especializados, Centro de recursos especializados, ààs escolas ou s escolas ou 
unidades de referencia).unidades de referencia).



O PEI O PEI ÉÉ APROVADOAPROVADO

Pelo conselho pedagPelo conselho pedagóógico;gico;
Homologado pelo conselho executivoHomologado pelo conselho executivo



O PEI O PEI ÉÉ COORDENADOCOORDENADO

Pelo educador de infância, o professor do Pelo educador de infância, o professor do 
11ºº ciclo ou director de turma.ciclo ou director de turma.



O PEI CARECEO PEI CARECE

Da autorizaDa autorizaçção ão expressaexpressa do encarregado do encarregado 
de educade educaçção excepto quando, ão excepto quando, 
comprovadamente, os pais ou comprovadamente, os pais ou 
encarregados de educaencarregados de educaçção não exerão não exerççam o am o 
seu direito de participaseu direito de participaçção.ão.



MEDIDAS EDUCATIVASMEDIDAS EDUCATIVAS

a) Apoio pedaga) Apoio pedagóógico personalizado;gico personalizado;

b) Adequab) Adequaçções curriculares individuais,ões curriculares individuais,

c) Adequac) Adequaçções no processo de matrões no processo de matríícula;cula;

d) Adequad) Adequaçções no processo de avaliaões no processo de avaliaçção;ão;

e) Curre) Curríículo especculo especíífico individual;fico individual;

f) Tecnologias de apoiof) Tecnologias de apoio
OBS: As medidas podem ser aplicadas cumulativamente, OBS: As medidas podem ser aplicadas cumulativamente, 
com excepcom excepçção das alão das alííneas b) e e).neas b) e e).



APOIO PEDAGAPOIO PEDAGÓÓGICO PERSONALIZADOGICO PERSONALIZADO

Consistem no:Consistem no:

a) Refora) Reforçço das estrato das estratéégias utilizadas no grupo ou turma aos gias utilizadas no grupo ou turma aos 
nnííveis da organizaveis da organizaçção, do espaão, do espaçço e das actividades;o e das actividades;
b) Estb) Estíímulo e reformulo e reforçço das competências e aptidões o das competências e aptidões 
envolvidas na aprendizagem;envolvidas na aprendizagem;
c) Antecipac) Antecipaçção e reforão e reforçço da aprendizagem de conteo da aprendizagem de conteúúdos dos 
leccionados no seio do grupo ou da turma;leccionados no seio do grupo ou da turma;
d) Reford) Reforçço e desenvolvimento de competências especo e desenvolvimento de competências especííficas. ficas. 

OBS: As alOBS: As alííneas a), b) e c) neas a), b) e c) éé prestado pelo educador prestado pelo educador 
de infância, pelo professor de turma ou disciplina. de infância, pelo professor de turma ou disciplina. 
A alA alíínea d) podernea d) poderáá ser prestado, consoante a ser prestado, consoante a 
gravidade pelo professor de educagravidade pelo professor de educaçção especial.ão especial.



ADEQUAADEQUAÇÇÕES CURRICULARES INDIVIDUAISÕES CURRICULARES INDIVIDUAIS

São as que têm como padrão o São as que têm como padrão o 
currcurríículo comum:culo comum:

No prNo préé--escolar respeitam as orientaescolar respeitam as orientaçções ões 
curriculares;curriculares;
No ensino bNo ensino báásico as que não põem em sico as que não põem em 
causa a aquisicausa a aquisiçção das competências  ão das competências  
terminais de ciclo;terminais de ciclo;
No ensino secundNo ensino secundáário as que não põem em rio as que não põem em 
causa as competências essenciais das causa as competências essenciais das 
disciplinas.disciplinas.



ADEQUAADEQUAÇÇÕES CURRICULARES INDIVIDUAISÕES CURRICULARES INDIVIDUAIS

Podem consistir na:Podem consistir na:

IntroduIntroduçção de ão de ááreas curriculares especreas curriculares especííficas;ficas;

AdequaAdequaçção do currão do curríículo aos alunos surdosculo aos alunos surdos

IntroduIntroduçção de objectivos e conteão de objectivos e conteúúdos intermdos interméédios em dios em 
funfunçção das competências terminais de ciclo ou de cursoão das competências terminais de ciclo ou de curso

Na dispensa das actividades que se revelem de difNa dispensa das actividades que se revelem de difíícil cil 
execuexecuçção em funão em funçção da incapacidade do aluno são da incapacidade do aluno sóó sendo sendo 
aplicaplicááveis quando se verifique que as tecnologias de apoio veis quando se verifique que as tecnologias de apoio 
não são suficientes.não são suficientes.



ADEQUAADEQUAÇÇÃO NO PROCESSO DE MATRÃO NO PROCESSO DE MATRÍÍCULACULA

Podem frequentar o jardim de infância ou escola Podem frequentar o jardim de infância ou escola 
independentemente da independentemente da áárea de residência;rea de residência;

Podem beneficiar do adiamento da matrPodem beneficiar do adiamento da matríícula no 1cula no 1ºº ano de ano de 
escolaridade obrigatescolaridade obrigatóória, não renovria, não renováável;vel;

Podem efectuar a matricula no 2Podem efectuar a matricula no 2ºº , 3, 3ºº ciclo e secundciclo e secundáário rio 
por disciplinas desde que assegurada a sequencialidade do por disciplinas desde que assegurada a sequencialidade do 
regime educativo comum.regime educativo comum.



ADEQUAADEQUAÇÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÇÃOÃO

Consiste:Consiste:

Na alteraNa alteraçção do tipo de prova;ão do tipo de prova;

Dos instrumentos de avaliaDos instrumentos de avaliaçção;ão;

CertificaCertificaçção;ão;

Bem como nas formas e meios de comunicaBem como nas formas e meios de comunicaçção, ão, 
periodicidade, duraperiodicidade, duraçção e local da mesma.ão e local da mesma.



CURRCURRÍÍCULO ESPECCULO ESPECÍÍFICO INDIVIDUALFICO INDIVIDUAL

Consiste:Consiste:
Na substituiNa substituiçção das competências definidas para cada ão das competências definidas para cada 
nníível de educavel de educaçção e ensino;ão e ensino;
Em alteraEm alteraçções significativas no currões significativas no curríículo comum, culo comum, 
(introdu(introduçção, substituião, substituiçção e ou eliminaão e ou eliminaçção de objectivos e ão de objectivos e 
conteconteúúdos);dos);
Na inclusão de conteNa inclusão de conteúúdos conducentes dos conducentes àà autonomia autonomia 
pessoal e social;pessoal e social;
Em dar prioridade ao desenvolvimento de actividades de Em dar prioridade ao desenvolvimento de actividades de 
cariz funcional centradas nos contextos de vida, cariz funcional centradas nos contextos de vida, àà
comunicacomunicaçção e ão e àà organizaorganizaçção do processo de transião do processo de transiçção ão 
para a vida ppara a vida póóss--escolar.escolar.



CURRCURRÍÍCULO ESPECCULO ESPECÍÍFICO INDIVIDUALFICO INDIVIDUAL

AVALIAAVALIAÇÇÃO:ÃO:

Os alunos não estão sujeitos ao regime de Os alunos não estão sujeitos ao regime de 
transitransiçção de ano escolar nem ao processo de ão de ano escolar nem ao processo de 
avaliaavaliaçção caracterão caracteríístico do regime educativo stico do regime educativo 
comum, ficando sujeitos aos critcomum, ficando sujeitos aos critéérios rios 
especespecííficos de avaliaficos de avaliaçção definidos no ão definidos no 
respectivo PEI.respectivo PEI.



TECNOLOGIAS DE APOIOTECNOLOGIAS DE APOIO

São dispositivos facilitadores que se São dispositivos facilitadores que se 
destinam a melhorar a funcionalidade e a destinam a melhorar a funcionalidade e a 
reduzir a incapacidade do aluno reduzir a incapacidade do aluno 
permitindo o desempenho de actividades e permitindo o desempenho de actividades e 
participaparticipaçção nos domão nos domíínios da nios da 
aprendizagem e da vida profissional e aprendizagem e da vida profissional e 
social.social.



Sites de Consulta

http://sitio.dgidc.min-
edu.pt/especial/Paginas/default.aspx


