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E

ste guião constitui o resultado do Projeto ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA201-064001
“TOGETHER FOR BETTER”, um projeto educativo, da tipologia Ação Chave 2, parceria
estratégica ao apoio do intercâmbio de boas práticas em contexto escolar.

Tendo como principal objetivo a inovação, o projeto é levado a cabo entre 2019-2021, pela Escola
de Educação Inclusiva Târgu-Jiu, para a Educação Inclusiva, numa parceria transnacional com a
escola Yildiz Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi da Turqui, com o Agrupamento de Escolas
Vieira de Araújo (Vieira do Minho) de Portugal, com a escola Posebno osnovno uciliste "Dr. Zlatan
Sremec"-Skopje da Macedónia e com a escola Zespol Szkol Mechanicznychw Namyslowie da
Polónia.
Os principais objetivos do projeto centram-se diretamente nas questões da inclusão social e
no desenvolvimento de competências chave, tais como: a melhoria do desempenho dos alunos,
focalizando-se no desenvolvimento de competências digitais em programas específicos; a promoção
da motivação para aprendizagem pela implementação de metodologias de aprendizagem atrativas.
Os resultados esperados centrar-se-ão na aplicação da aprendizagem, abordando a
transdisciplinariedade, que explorará o que os alunos aprenderam através do currículo formal, mas
adicionando elementos complementares, metodologias variadas, específicas para a educação
inclusiva.
De acordo com os estudos internacionais sobre desenvolvimento global, temos constatado,
nas últimas décadas, um progresso considerável, em termos de proteção e garantia dos direitos das
crianças, e no direito à educação, em particular. No entanto, apesar de existir um quadro
abrangente de ferramentas, normas e compromissos sobre os os direitos e monitorização do
progresso das crianças nesta área, a realidade atual para milhões de crianças à escala global,
contrasta fortemente com esses compromissos e metas.
Este guião apresenta cinco unidades de conteúdo que abrangem o quadro concetual da
educação inclusiva, as particularidades do desenvolvimento das crianças com necessidades
educativas especiais, as particularidades do processo educativo de inclusão, da parceria socioeducativo e da gestão da educação. Este documento visa formar professores (educadores,
professores, psicólogos, terapeutas da fala, etc.) para que estes possam aporiar-se de atitudes,
valores e competências necessárias para um efetivo desempenho no ambiente educativo inclusivo. A
educação inclusiva é um processo complexo e de longa duração que requer uma análise contínua,
uma mudança e uma construção para atingir políticas e práticas inclusivas e para fornecer a base
para uma cultura inclusiva.
Num sistema inicial de formação de professores torna-se necessário incluir que programas
que abordem com complexidade a questão da educação inclusiva, potenciando a aquisição de tais
conhecimentos e competências que assegurem que todos os professores, estejam familiarizados com
metodologias centradas nas crianças, que sejam capazes de ensinar em diferentes ambientes e que
possam adequadamente atingir um ensino diferenciado, que capitalizem os pontos fortes da
crianças e responder às suas necessidades
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Conceitos chave:
Marginalização
Exclusão
Inclusão
Educação Inclusiva
Educação para
todos
Educação de
qualidade
Políticas educativas

Objetivo: Como resultado do estudo deste capítulo, os
participantes:
•
formarão uma visão geral dos conceitos, princípios e
visões mais importantes sobre educação inclusiva;
•
conhecerão, entenderão e serão capazes de explicar
as ideias básicas dos documentos políticos e normativos
mais importantes, nacionais e internacionais, no campo da
educação inclusiva;
•
reconhecerão a importância e serão capazes de
capitalizar e aplicar as dimensões da inclusão: políticas,
práticas e culturas inclusivas;
•
formarão atitudes corretas - positivas e abertas em relação à inclusão.

1.1. Educação Inclusiva: conceeitos, abordagens, definições, dimensões
A evolução da educação, conceitos e princípios relativos ao seu desenvolvimento contínuo teve
uma história sinuosa, marcada pela reforma de sistemas ou elementos dos mesmos. As reformas também
foram condicionadas pelas várias mudanças económicas e socioculturais que tiveram, além dos efeitos
positivos, repercussões com impacto negativo no exercício pleno dos direitos humanos: marginalização,
isolamento, exclusão. Os fenómenos de marginalização e exclusão social, condicionados pela
segmentação em critérios económicos (sendo a pobreza considerada como a principal causa), combinados
com os fatores sociais e culturais, bem como a fatores pessoais (desmotivação, incapacidade etc.),
afetaram faxas inteiras da população, de diferentes idades, incluindo crianças.

Inicialmente vista como uma metáfora dos processos, pelos quais indivíduos ou grupos de
indivíduos são "empurrados para as margens da sociedade", atualmente a marginalização refere-se ao
efeito de processos pelos quais os indivíduos têm um acesso drasticamente limitado aos recursos
económicos, políticos, educativas e de comunicação. Colocar o indivíduo numa posição marginal está
intimamente ligado à anomia, gerando desorientação pessoal, isolamento, distância e desajustamento
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social. A marginalização implica, implicitamente, discriminação, isolamento, rotulagem etc. e,
consequentemente, exclusão.
Em alguns contextos, o termo marginalização sobrepõe-se ao de exclusão, o que significa
participação social insuficiente e inadequada integração social. A exclusão não é apenas o resultado das
circunstâncias atuais, mas tem repercussões nas perspectivas em relação ao futuro, o que significa que a
inserção social futura da pessoa afetada não será mais plena. As desvantagens da exclusão social estão
inter-relacionadas e é óbvio que, por exemplo, crianças com acesso reduzido à educação ou sem acesso,
em geral, correm um risco maior de serem excluídas do mercado de trabalho ou empregadas para
trabalhos mal remunerados, tendo assim, menos ou inadequados contatos sociais.
Assim, a exclusão afeta tanto a qualidade de vida das pessoas, quanto a justiça e coesão da
sociedade como um todo. Por esses motivos, a exclusão social foi reconhecida na UE e na ONU como
uma das principais barreiras para alcançar o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável.
Uma manifestação óbvia do fenómeno da exclusão é a redução do acesso à educação ou a sua
falta completa. A exclusão da educação não significa apenas que certas categorias de crianças não estão
matriculadas numa instituição educativa. O fenómeno é multidimensional e assume diferentes formas e
expressões:
 Exclusão do acesso a uma instituição / programa educativo. A deficiência ou outras
deficiências de desenvolvimento são vistas como razões fortes para o acesso à educação,
causando discriminação, preconceito e agressão. Estradas, edifícios escolares inadequados não
permitem acesso sem barreiras. Além disso, em alguns níveis de ensino, as taxas de estudos e
taxas relacionadas podem constituir graves impedimentos de acesso.
 Exclusão de experiências de aprendizagem significativas. As instituições educativas não têm
recursos para atender aos requisitos específicos daqueles que estão a aprender. O processo de
ensino e aprendizagem não se adapta ao estilo e ao potencial de aprendizagem das crianças, o que
as faz passar por experiências negativas e desanimadoras.
 Exclusão do reconhecimento dos resultados da aprendizagem. Os resultados da aprendizagem
obtidos num processo adaptado e / ou não formal não são reconhecidos, são considerados
insignificantes, não são admissíveis para certificação e não permitem o acesso a outras
oportunidades de aprendizagem.
 Exclusão das perspectivas de vida necessárias para a aprendizagem. Muitas crianças vivem
em condições inadequadas para a saúde e o bem-estar, sob condições de insegurança ou
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segurança limitada: moradia inadequada, nutrição inadequada ou mesmo falta dela, falta de
roupa, outros itens estritamente necessários, etc.
 Exclusão da contribuição, através das competências adquiridas como resultado da
aprendizagem, para o desenvolvimento da comunidade e da sociedade. As qualificações
obtidas são consideradas de baixo valor, sem importância e irrelevantes. As oportunidades de
emprego que correspondem à área de estudos ou ao trabalho em geral são limitadas. A
discriminação que leva à exclusão social geralmente surge.
A resposta mais apropriada para o fenómeno da exclusão da educação é a inclusão / educação
inclusiva, sendo esta a condição prévia básica para eliminar discrepâncias e formar sociedades modernas.
O conceito de educação inclusiva nasceu em resposta a abordagens tradicionais e desatualizadas,
segundo as quais determinadas crianças foram excluídas das escolas regulares devido a incapacidade,
dificuldades / problemas de aprendizagem, vulnerabilidade familiar ou outros motivos.
O conceito de inclusão tem origem na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948),
que reconhece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa
afirmação induz a ideia de que inclusão é a aceitação de todas as pessoas, independentemente das
diferenças entre elas. Trata-se de aceitar as pessoas pelo que elas são e pelas suas capacidades, e não pelo
modo como elas andam, falam ou se comportam. A inclusão permite que as pessoas capitalizem as
diferenças entre elas, apreciando que cada pessoa é única à sua maneira.
Posteriormente, o conceito foi complementado, enriquecido, recebendo diferentes nuances
semanticas. Organizações internacionais conhecidas, como a UNESCO, UNICEF, Banco Mundial e
outras, lançaram a sua visão de IE e dos conceitos que dele derivam.
A UNESCO declara que a educação inclusiva se baseia no direito de todas as crianças a uma
educação de qualidade que atenda às necessidades básicas de aprendizagem e enriqueça as suas vidas.
Com um foco particular em grupos vulneráveis e marginalizados, a educação inclusiva visa desenvolver
todo o potencial de cada indivíduo. Além disso, a UNESCO lançou o termo educação para necessidades
especiais, que significa a adaptação, conclusão e flexibilidade da educação para determinadas crianças, a
fim de igualar as chances de participação e inclusão.
Os princípios-chave com impacto na educação inclusiva são apresentados nas Diretrizes da
UNESCO sobre Inclusão na Educação (2009), que concluem que a EI é um processo de fortalecimento
da capacidade do sistema educativo de abranger todas as crianças. Um sistema educativo inclusivo só
pode ser criado se as escolas comuns se tornarem mais inclusivas, por outras palavras - quando se
tornarem melhores na educação de todas as crianças nas comunidades em que estão localizadas. As
diretrizes da Política da UNESCO descrevem os seguintes princípios sobre educação inclusiva:
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Inclusão e qualidade são recíprocas;



Acesso e qualidade estaõ ligados e reforçam-se mutuamente;



Qualidade e equidade são essensiais para assegurar uma educação inclusiva;
As diretrizes da Política da UNESCO também são recursos importantes para os decisores

políticos e decisores educativos, para professores e alunos, para líderes comunitários e membros da
sociedade civil, nos seus esforços para promover a inclusão.
O UNICEF promove o modelo da escola amiga da criança - um conceito holístico (com uma
contribuição fundamental para garantir a qualidade da educação), que se reporta a um ambiente de
aprendizagem seguro, saudável e protetor. A escola amiga da criança é inclusiva, eficaz, saudável e
protetora, incentivando a participação de crianças, famílias e comunidades; baseia-se no respeito aos
direitos da criança, prioriza as crianças mais desfavorecidas. Na visão da UNICEF, a escola amiga da
criança:


identifica crianças excluídas e matricula-as;



reconhece a educação como um direito de cada criança;



contribui para a supervisão (monitorazação) dos direitos e bem-estar de cada criança na
comunidade;



não exclui, discrimina ou estereótipifica crianças com base em diferenças;



oferece educação obrigatória, gratuita e acessível, especialmente para famílias e crianças em
situações de risco;



respeita a diversidade e garante a igualdade na aprendizagem de todas as crianças;



responde às necessidades das crianças e à diversidade com base nos níveis de género,
sociabilidade, étnia e de capacidade.

A mudança de filosofia e visão em relação aos diferentes e requisitos especiais dos indivíduos
levou a profundas mudanças e retórica educativa. Sob a pressão de novas abordagens (inclusivé após a
aprovação da CIF pela OMS, 2001), os termos do tipo inválido / com deficiência / não recuperável e a
educação corretiva foram substituídos pelos termos criança com requisitos educativos especiais e
requisitos especiais de educação.
Essas mudanças são baseadas na transição do modelo médico para atender aos requisitos especiais
do indivíduo para o modelo social.
Assim, num contexto inclusivo, ocorre a transição da aprendizagem baseada no desempenho
académico para a aprendizagem baseada na satisfação das necessidades, significando a aquisição de
valores, atitudes, competências para uma vida independente e inserção sócio-profissional.
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Intimamente relacionado com a educação inclusiva está o conceito de Educação para Todos,
lançado na Conferência Internacional sobre Educação, realizada em Jomtien, Tailândia (5 a 8 de março
de 1990).
De acordo com a Declaração da Conferência, os estados à escala mundial devem construir os seus
sistemas educativos a partir de:
• o direito de cada criança à educação;
• emprego para uma pedagogia centrada na criança, na qual as diferenças individuais são
consideradas um desafio e não um obstáculo;
• melhorar a qualidade da educação e formação de professores;
• compromisso com uma abordagem intersetorial e holística da educação.
O conceito foi reafirmado na Conferência Mundial "Acesso e Qualidade", organizada pela
UNESCO em Salamanca, Espanha (7 a 10 de junho de 1994). A conferência adotou dois documentos
importantes: a Declaração de Salamanca e a Estrutura de Ação, que se baseiam no princípio de
reconhecer a necessidade de ações para criar escolas para todos - instituições que incluem todas as
crianças, respeitam as diferenças entre elas, apoiam as crianças no seu trabalho, na sua aprendizagem e a
responder às necessidades individuais.
Em Salamanca, a visão para a educação inclusiva foi adotada e foram feitas recomendações que
continuaram a ser uma referência para a UNESCO e para toda a comunidade internacional, durante o
seguinte período:
 As escolas devem incluir todas as crianças no processo educativo, independentemente das suas
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. As escolas também
devem incluir crianças com deficiência e superdotados, crianças de rua e empregadas, crianças
pertencentes a populações que vivem em áreas de difícil acesso ou que levam uma vida nómada,
crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, além de crianças provenientes
de outras áreas ou grupos desfavorecidos ou marginalizados.
 Pessoas com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas habituais, que devem
adaptar-se a uma pedagogia centrada no aluno, capaz de atender a esses requisitos. As escolas
regulares, com orientação inclusiva, são os meios mais úteis para combater atitudes
discriminatórias, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade inclusiva e oferecer
educação para todos; além disso, eles fornecem uma educação útil para a maioria das crianças,
aumentam a eficiência e, finalmente, o benefício para todo o sistema educativo.
 O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças aprendam juntas, sempre
que possível, independentemente de suas dificuldades ou diferenças entre elas. A escola inclusiva
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deve reconhecer e responder aos diversos desafios dos alunos, harmonizando, por um lado,
diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e, por outro lado, garantindo uma educação de
qualidade para todos, através de programas de educação adequados, boa organização, estratégias
de ensino, uso otimizado de recursos e parcerias com outros membros das comunidades em que
operar. Um continuum de suporte e serviços deve ser fornecido para necessidades especiais em
cada escola.
Seis anos depois, o Fórum Mundial de Educação, organizado pela UNESCO em Dakar, Senegal
(26 a 28 de abril de 2000), mobilizou toda a comunidade internacional em torno de um programa comum
de desenvolvimento da educação. Cento e sessenta e quatro países aprovaram uma estrutura comum de
ação e comprometeram-se a alcançar as metas de educação para todos. Os Estados signatários
concordaram que devem ser tomadas medidas para garantir o acesso à educação para cada categoria de
pessoas com deficiência, como parte integrante do sistema educativo.
Reconhecendo que todas as crianças podem aprender, a educação inclusiva de qualidade
concentra-se naquelas que aprendem e garante que:
• Todas as ações realizadas no ambiente educativo são orientadas pelos melhores interesses da
criança.
• Todas as crianças são respeitadas como indivíduos. Os pontos fortes, as habilidades e a
diversidade das necessidades educativas são reconhecidos como a base para projetar o processo educativo.
Desafios na aprendizagem são identificados, compreendidos e adaptados.
• Todas as crianças têm o direito de aprender em um ambiente positivo e amigável.
• O ambiente de aprendizagem comum, incluindo o currículo e a formação, é estruturado e
adaptado para que todas as crianças realizem todo o seu potencial.
• A avaliação da aprendizagem das crianças é realizada por vários meios, é autêntica, apropriada,
relevante e frequente o suficiente para fornecer informações sobre a evolução das crianças.
• A equipa que trabalha com as crianças possui as competências, atitudes e conhecimentos
necessários para garantir o desempenho na aprendizagem das crianças, desenvolver-se profissionalmente
e respeitar os padrões profissionais estabelecidos.
• Todas as crianças beneficiam de uma ampla gama de programas, serviços, recursos, que
respeitam os seus objetivos individuais e exigências educativas, contribuem para o desenvolvimento
cognitivo, social, psicológico e cultural.
• São construídas parcerias com pais e grupos comunitários; a experiência desses grupos é
alavancada.
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• São implementadas medidas sistemáticas para prevenir, avaliar e identificar precocemente
requisitos especiais, bem como intervenções baseadas em evidências.
• Os organizações públicas nacionais colaboram para fornecer serviços responsáveis, integrados
em todos os níveis de ensino.
Portanto, uma educação inclusiva de qualidade implica relevância, eficiência, eficácia e
adequação às necessidades e expectativas dos beneficiários.

1.2. Quadro politico internacional e o direito à educação e à educação
inclusiva
A nível internacional, existem várias convenções, declarações e resoluções sobre educação
inclusiva, que sustentam todos os processos nesta área e constituem um quadro de referência para o
desenvolvimento e implementação de políticas e práticas inclusivas.
Esses documentos também são usados como princípios norteadores para promover os valores da
inclusão socioeducativa e para estabelecer os compromissos dos países em alcançar a educação inclusiva.
Os documentos mais conhecidos aprovados internacionalmente são: Declaração Universal dos Direitos
Humanos, 1948; Convenção sobre a luta contra a discriminação na educação, 1960; Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 1989; A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, 2007, bem como as declarações adotadas nos diversos fóruns
internacionais de alto nível.
O tópico educação inclusiva também foi discutido na Cimeira "Educação para o
Desenvolvimento", realizada de 6 a 7 de julho de 2015 em Oslo. No livro de referência preparado para a
Cimeira com o título "Rumo a uma educação inclusiva para crianças com deficiência", são
formuladas várias mensagens principais, incluindo:
• A inclusão de crianças com deficiência é um problema moral, económico e social.
• O tópico da inclusão de crianças com deficiência deve ser integrado em todas as políticas e
planos nacionais. Os padrões de acessibilidade devem ser implementados e apoiados através do
desenvolvimento da cooperação internacional.
• O programação e o orçamento dos governos nacionais e parceiros de desenvolvimento devem
incluir crianças com deficiência para garantir que não serão deixadas para trás.
• Existe uma necessidade imediata de relatar e monitorar os processos de inclusão, aplicando
indicadores específicos sobre a educação inclusiva de crianças com deficiência, bem como a necessidade
de recolha sistemática de dados desagregados sobre deficiência, idade e sexo.
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Os documentos da Cimeira mencionam que, para alcançar uma educação inclusiva de
qualidade, é necessário:
• garantir padrões mínimos de acessibilidade para todas as escolas;
• investir na formação de professores para que todos os professores possam responder à
diversidade na sala de aula e, em particular, à inclusão de crianças com deficiência;
• garantir que os materiais / recursos de aprendizagem estejam disponíveis num formato acessível
e sejam facilmente adaptados;
• investir em tecnologias e dispositivos assistivos para crianças com deficiência, etc.
Os participantes do Fórum definiram o estabelecimento de um mecanismo educativo inclusivo em
todo o mundo, para apoiar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, formulados
dentro do conceito de Educação para Todos, garantindo assim às crianças com deficiência a oportunidade
de beneficiarem plenamente do progresso global no desenvolvimento da educação.
A adoção pela ONU, no final de 2015, da Agenda 2030 representa um poderoso impulso para a
solução de problemas globais rigorosos. Este programa de ação no campo do desenvolvimento
sustentável contém um objetivo (Objetivo 4 - Educação de qualidade), que implica garantir uma
educação de qualidade, inclusiva e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos. Todos os documentos listados invocam os direitos humanos fundamentais, especificando
que qualquer indivíduo, independentemente de sua capacidade física, intelectual e material de
participação, tem direito à educação e esse direito deve ser garantido com base na igualdade de
oportunidades.

„TOGETHER FOR BETTER”
2019-2021 ERASMUS+, KA2
Projeto n.º 2019-1-RO01-KA201-064001
12
Com base em políticas internacionais, na Roménia foi elaborado e adotado um quadro normativo
nacional que regula diferentes aspetos específicos dos direitos civis, sociais, económicos e culturais das
crianças. A lei fundamental do país, outras leis orgânicas e decisões governamentais garantem o direito à
educação, em particular a conquista do direito constitucional à educação de pessoas com necessidades
educativas especiais e com dificuldades, apoiadas por outros direitos relacionados, como o direito ao
seguro de saúde, integração / reintegração social, proteção e assistência especializada etc.
A educação especial e especialmente integrada é parte integrante do sistema nacional de educação
da Roménia e oferece a todas as crianças / estudantes / jovens programas educativas adaptados ao grau de
deficiência e às suas necessidades de desenvolvimento.
Está organizado em todos os níveis da educação pré-universitária, dependendo do tipo e grau de
incapacidade, como a seguir se enuncia: mental, auditiva, visual, locomotora, associada.
A educação inclusiva é adotada na Roménia desde os anos 90, respeitando a diversidade, iniciação
e realização prática do acesso e participação na educação e na vida social de todas as crianças. Hoje, cerca
de metade dos estudantes com deficiência estão matriculados no ensino regular.
A legislação na área da educação especial foi projetada para responder a um espectro amplo e
muito variado de situações especiais.
Na Roménia, o ensino integrado especial e especial é dirigido a todas as crianças / estudantes /
jovens com necessidades educacativas especiais (NEE). A educação especial é organizada, conforme o
caso, em unidades de educação especial e unidades de educação em massa. A educação integrada especial
pode ser organizada em classes especiais e individuais ou em grupos integrados em classes massivas.
Educação inclusiva - processo permanente de melhoria da instituição escolar, com o objetivo de
explorar os recursos existentes, principalmente os recursos humanos, para apoiar a participação no
processo educativo de todas as pessoas da comunidade.
Escola inclusiva - uma escola em que a educação é fornecida a todas as crianças e é o meio mais
eficaz de combater atitudes de discriminação. As crianças dessas unidades educativas beneficiam de todos
os direitos e serviços sociais e educativas de acordo com o princípio "o recurso segue a criança". A
adoção, pelas escolas de massa, das ideologias da educação integrada impõe adaptações no nível do
processo ensino-aprendizagem-avaliação - mediante a elaboração de documentos especiais materializados
nos programas de intervenção personalizados (PIP) e nos programas educativas personalizados (PEP). )
O centro escolar de educação inclusiva - uma instituição escolar que, além de organizar, realizar
o processo de ensino-aprendizagem-avaliação, também constrói outras direções do desenvolvimento
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institucional: formação / informação na área da educação especial, documentação / pesquisa /
experimentação bem como serviços educativos para / na comunidade.
Centro educativo, centro diurno, centro curativo de pedagogia etc. - unidades educativas
organizadas pelo Ministério da Educação e Pesquisa ou por organizações não governamentais, em
parceria com o Ministério da Educação e Pesquisa, que têm como objetivo a recuperação, compensação,
reabilitação e integração escolar e social das diferentes categorias de crianças / alunos / jovens com
deficiências. São consideradas alternativas educativas, cujo conteúdo é baseado em certas pedagogias
experimentais (Montessori, Freinet, Steiner, Waldorfetc.).
Centro de Recursos e Assistência Educativa Concelhia - unidade ligada à personalidade
jurídica, subordinada ao Ministério da Educação e Pesquisa, que presta serviços de assistência
psicopedagógica a pais, filhos, professores e que coordena, monitoriza e avalia, a nível municipal, a
atividade educativa e serviços oferecidos por: Centros Escolares de Educação Inclusiva, Centros Interescolares de Fala, Centros da Fala e Centros de Assistência Psicopedagógica e Mediação Escolar.
A educação integrada especial e educação especial na Roménia faz parte do sistema nacional de
educação e compreende:
a) jardins de infância especiais (que também podem incluir grupos de intervenção precoce);
b) grupos especiais de educação infantil organizados em escolas especiais;
c) escolas especiais para todos os tipos e graus de deficiências / deficiências;
d) grupos / turmas de crianças / estudantes com distúrbios do espectro do autismo;
e) unidades de educação vocacional especial;
f) escolas secundárias especiais;
g) centros escolares especiais;
h) aulas / escolas pós-secundárias especiais;
i) creches em centros escolares de educação inclusiva;
j) centros de educação especial;
k) centros de pedagogia curativa;
l) grupos / turmas de crianças / alunos com impedimentos sensoriais múltiplos (surdocegueira);
m) escolas de reabilitação para alunos com deficiências comportamentais;
n) aulas organizadas em hospitais, centros de prevenção e prisões;
o) creches para educação / desenvolvimento precoce;
p) oficinas protegidas.

Na educação especial integrada, podem trabalhar-se:
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a) grupos especiais de jardins de infância integrados nos jardins de infância;
b) aulas compactas especiais integradas em escolas de massa;
c) grupos de estudantes com NEE integrados nas escolas de massa;
d) alunos com NEE integrados individualmente nas escolas / jardins de infância;
e) aulas especiais de profissionalização integradas em escolas de massa, escolas secundárias e
grupos escolares em educação de massa;
f) grupos / classes de crianças / alunos infectados pelo vírus HIV;
g) centros concelhios de fala e linguagem;
h) centros escolares de educação inclusiva;
i) centros municipais de assistência psicopedagógica;
j) centros municipais de recursos para educação inclusiva;
k) centros municipais de recursos e assistência educativo.

As inspeções escolares aprovam a organização de turmas especiais, compostas por alunos com
NEE que não se puderam formar até os 14 anos de idade, nas 5 primeiras turmas do ensino geral
obrigatório. Essas aulas funcionam como uma educação de frequência ou de baixa frequência, além de
unidades de educação especial e especialmente integrada, com equipe de 4 a 12 alunos, dependendo do
grau de deficiência.
As crianças / alunos com NEE, escolarizados através das formas de educação integrada especial,
beneficiam de todos os direitos estipulados pela legislação em vigor em relação à proteção especial da
criança, bem como de programas de compensação, recuperação, reabilitação, terapia da educação
especial, cujo objetivo é a reabilitação e integração escolar e social. Crianças, estudantes e jovens com
NEE, integrados na educação de massas, beneficiam do apoio educativo por meio de professores de apoio
/ itinerantes.
As unidades de educação especial para os alunos com deficiências sensoriais aplicam o currículo
da escola de massas. Essas unidades apenas mantêm a sua estrutura e forma de organização de acordo
com o sistema de educação especial e, no conteúdo, a preparação e a especialização da escola são
semelhantes às da escola de massas. Escolas tecnológicas especiais, escolas secundárias e pós-secundárias
especiais são organizadas de acordo com o modelo da escola de massas (conteúdo, perfis, especializações,
metas, objetivos e / ou competências). As estratégias, modalidades e métodos de ensino / aprendizagem
são específicas para essas unidades.
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A educação inclusiva é definida como "uma prática de educação especial baseada no princípio de
que a educação de indivíduos com necessidades educativas especiais (NEE) continuam a sua educação
com os seus pares sem deficiência nas escolas oficiais e privadas da pré-escola, ensino fundamental e
médio e nível de educação de adultos, fornecendo-lhes serviços de apoio educativo" no Ministério da
Educação (MEB em turco). Regulamentos de Educação Especial: (MEB, 2006).
O Departamento de Educação Especial, inserido no Ministério da Educação Nacional (MEB em
turco), coordena e monitoriza todos os serviços de educação especial na Turquia, com o objetivo de
melhorar a qualidade e quantidade da Educação Especial e Inclusiva.
A história da legislação sobre educação de alunos com deficiência nas escolas regulares remonta a
1983, com a Lei de Crianças com Necessidades de Educação Especial (nº 2916). Com as legislações e
regulamentos adotados em 1983, 1997, 2004 e 2006 (MEB, 1983, 1997, 2004, 2006), a educação de
crianças com NEE foi aprimorada na Turquia.
Os princípios básicos da educação especial da educação nacional turca são: todos os indivíduos
com NEE beneficiam de serviços de educação especial de acordo com suas necessidades, interesses,
habilidades e competências; indivíduos com NEE iniciam a sua educação em tenra idade; programação e
execução de serviços de educação especial dos indivíduos com NEE, na medida do possível, sem alterar o
seu ambiente social e físico; dar preferência à educação de indivíduos com NEE juntamente com seus
pares, considerando seu desempenho educativo e fazendo adaptações na finalidade, conteúdo do processo
de ensino e avaliação; colaboração com organizações e instituições que prestam serviços de reabilitação
aos indivíduos com NEE, para manter a sua educação em todos os níveis e em todos os tipos; desenvolver
planos educativos individualizados e implementar os programas educativos de acordo com as
necessidades do indivíduo, considerando as suas competências, as características em todas as áreas de
desenvolvimento e competências em diferentes áreas académicas (MEB, 2006)
Os alunos com necessidades especiais de diferentes categorias de educação especial em contextos
inclusivos variam consideravelmente, incluíndo aqueles com deficiência intelectual, deficiência auditiva,
deficiência física, habilidades especiais, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, distúrbios da fala,
distúrbios autistas, dificuldades de aprendizagem e doenças crónicas (MEB , 2013).
De acordo com a Legislação sobre Serviços de Educação Especial (MEB, 2006), o artigo 23, a
educação inclusiva é um serviço de educação especial que permite que os alunos com educação especial
recebam educação com seus colegas nas classes normais e primárias do jardim de infância, bem como em
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ambientes educativos não formais. . Como resultado, os alunos com necessidades de educação especial na
Turquia podem receber educação numa variedade de contextos, mostrados abaixo.

Também existem diferentes tipos de inclusão nas escolas de ensino fundamental: educação
inclusiva em período integral (nas escolas regulares), educação inclusiva em período parcial (estudantes
matriculados em uma aula de educação especial, mas que ingressam nas aulas de educação básica com
outros alunos).
A educação pré-escolar é obrigatória para os indivíduos com NEE entre 37 e 66 meses. A
preferência é que os indivíduos com NEE continuem a sua educação em salas de aula inclusivas com os
seus colegas nas escolas regulares.
Nos níveis primário e secundário, a principal preferência é fazer com que os indivíduos com NEE
continuem a sua educação nas escolas regulares com os seus colegas. No entanto, os indivíduos que não
são capazes de atingir as metas gerais nos programas educativos mantêm a sua educação em escolas e
instituições com necessidades especiais, onde são elaborados planos educativos, considerando os níveis
de desempenho dos indivíduos nas áreas de desenvolvimento (MEB, 2006).
Numa sala de aula inclusiva, podem ser colocados no máximo 2 alunos com NEE. O número
máximo de alunos em jardins de infância é de 10 (se houver 2 alunos inclusivos) e 20 (se houver 1 aluno
inclusivo); e nas aulas da escola primária 25 (se houver 2 alunos inclusivos) e 35 (se houver 1 aluno
inclusivo).
Nas salas de educação de apoio, a educação individual é planeada, tendo em mente o programa de
educação individualizado para obter o benefício máximo. As salas de educação de apoio podem ser
organizadas mediante solicitação dos pais dos alunos com Necessidades Educativas Esspeciais.
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A República da Macedónia é um estado democrático e social em que todos são iguais perante a lei,
em que um dos valores fundamentais da ordem constitucional do país é o respeito pelos princípios
democráticos e pelos direitos humanos. O país também ratificou a Convenção Europeia sobre a proteção
dos direitos humanos e liberdades fundamentais do Conselho da Europa (CEDH-1950) e o Protocolo nº
12 da Convenção Europeia sobre a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.
Em suas disposições básicas, esta Convenção estipula que o gozo dos direitos e liberdades
estabelecidos na Convenção será garantida sem discriminação por qualquer motivo, como seja o sexo, a
raça, a cor, a origem nacional ou social, a opinião política ou religiosa, a propriedade e o estatuto social.
O Protocolo prevê uma proibição geral da discriminação e fortalece e expande a não discriminação
existente na disposição prevista no artigo 14 da Convenção Europeia sobre a proteção dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais.
Respeitando o conceito de inclusão na educação, a República da Macedónia está empenhanda com
a maioria das crianças com necessidades especiais em instituições e escolas pré-escolares convencionais,
que ajustam a implementação do programa com planos educativos especiais e oferece ajuda adicional
com educadores e educadores especiais e outros especialistas em educação (pedagogos, psicólogos e
assistentes sociais).
O Departamento para o Desenvolvimento da Educação [1], sob a jurisdição do Ministério da
Educação e Ciência, está no processo de criar planos e programas educativos para a pré-escola, ensino
fundamental, ensino médio, educação especializada, educação de adultos e educação para crianças com
necessidades especiais. Eles são divulgados publicamente no site desta instituição. O Departamento para
o Desenvolvimento da Educação também tem a obrigação de recolher e analisar informações e dados
sobre a educação pré-escolar, fundamental, secundária, especializada, educação de adultos e educação
para crianças com necessidades especiais que contribuam para o desenvolvimento educativo do país.

Definição de grupos-alvo

De acordo com a Lei de Proteção Social da República da Macedónia, as pessoas com
necessidades especiais são descritas nas seguintes categorias:
1. Pessoas com deficiência visual (com deficiência visual e cega);
2. Pessoas com deficiência auditiva (com deficiência auditiva e surda);
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4. Pessoas com deficiência física;
5. Pessoas com deficiência intelectual (leve, moderada, grave e profunda);
6. Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo;
7. Pessoas com doenças crónicas;
8. Pessoas com várias deficiências (pessoas com deficiências combinadas em desenvolvimento).

A educação pré-escolar convencional abrange as seguintes categorias de crianças com
necessidades especiais:
• crianças com deficiência visual;
• crianças com deficiência auditiva;
• crianças com deficiência intelectual;
• crianças com deficiência física;
• crianças com doenças crônicas;
• crianças com autismo.

No ensino fundamental, crianças com necessidades especiais podem obter educação em escolas
primárias especiais, em escolas regulares de departamentos especiais ou em escolas regulares de
departamentos regulares. As seguintes categorias de crianças com necessidades especiais são compostas
por:
• crianças com deficiência visual;
• crianças com deficiência auditiva;
• crianças com deficiência intelectual;
• crianças com autismo ASD;
• crianças com distúrbios de comportamento social.

O ensino secundário para crianças com necessidades especiais pode ser realizado em escolas
secundárias especiais para crianças com:
• crianças com deficiência visual;
• crianças com deficiência auditiva;
• crianças com deficiência intelectual.
Uma estimativa da condição psicofísica da criança (definindo os tipos e o grau de desvantagens,
deficiências e deficiências de crianças com necessidades especiais) feita por instituições profissionais
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(instituições médicas públicas especializadas a trabalhar com crianças com necessidades especiais) não é
obrigatória para os pais, nem anexa este relatório médico ao processo de inscrição em instituições de
ensino (instituições pré-escolares ou escolas), exceto instituições educativas especiais (escolas primárias
ou secundárias).

Medidas específicas de apoio
De acordo com a Lei do Ensino Primário e a Lei do Ensino Secundário, as escolas devem
garantir que as crianças com necessidades especiais tenham condições adequadas para o ensino - ajustam
a organização e o modo de implementação do programa e oferecem assistência especializada adicional.
Métodos ajustados de avaliação do conhecimento e progressão ao longo do programa também
podem ser providenciados. Além das leis relevantes, em 2010 o governo adotou a Estratégia Nacional
de Padronização dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A estratégia previa a realização de sete
medidas específicas relacionadas com as necessidades e exigências educativas desses grupos-alvo:
• Desenvolvimento de programas para inclusão de crianças com necessidades especiais no sistema
educativo, incluindo a educação pré-escolar;
• Aplicação e melhoramento das disposições legislativas existentes que definem o campo de
discriminação no processo educativo em todos os níveis de ensino;
• Trabalho individualizado com as crianças, envolvendo também educadores especiais nas escolas
regulares, além das escolas de educação especial;
• Orientação dos alunos de NEE de acordo com suas necessidades e preferências;
• Provisão de grau educativo que permitirá a transferência vertical através dos níveis educativos;
• Desenvolvimento de programas de motivação para os pais, através da sua educação que
contribuirão para aumentar a consciencialização sobre a abordagem inclusiva na educação;
• Previsão de formação para o corpo docente, diretores da escola e associados profissionais da
escola, para o apoio e implementação da educação inclusiva.
A realização dessas medidas e atividades é de responsabilidade do Ministério da Educação e
Ciência e dos Municípios, enquanto autoridades educativas locais.

Programas Individualizados
Em cooperação com os pais, as instituições de ensino pré-escolar e as escolas compilam um
programa individualizado para cada criança com necessidades especiais, especificando as formas de
trabalho, métodos de assistência especializada ou física, transferência entre programas e os ajustes
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necessários na organização, teste e avaliação do conhecimento, progredindo no programa e na
organização do tempo de ensino.

Assistência especializada adicional
O objetivo da assistência especializada adicional (geralmente educador especial) é superar
incapacidades e deficiências, e, nas escolas, também prever assistência pedagógica. A extensão da
assistência especializada adicional depende da circunstância da criança frequentar uma instituição préescolar, uma escola primária ou secundária e também as deficiências e necessidades da criança.
A assistência adicional é levada a cabo por profissionais de diferentes disciplinas, de acordo com
diferentes tipos de desvantagens (educadores e reabilitadores especiais, assistentes sociais, pedagogos,
psicólogos, fonoaudiólogos). A assistência ao ensino é levada a cabo por professores que adquiriram
conhecimento profissional suplementar.

Número reduzido de crianças em um departamento
Numa turma ou grupo com uma criança com necessidades especiais, há menos crianças, conforme
o prescrito pelas normas para agrupar crianças em turmas. A decisão está prevista nas leis do ensino
primário e secundário da República da Macedónia.

Progressão mais rápida de crianças talentosas e superdotadas
Os alunos que atingem resultados acima da média - sem formação suplementar - podem progredir
mais rapidamente para um nível mais alto. Assim, eles podem concluir o ensino primário mais cedo do
que em nove anos, com recomendação do Conselho Escolar. Os alunos do ensino secundárioo também
podem concluir os requisitos do programa em menos tempo do que os alunos regulares.

Cooperação com outras instituições
As instituições pré-escolares e escolas cooperam com escolas especiais e instituições para a
educação de crianças com necessidades especiais, que empregam educadores e reabilitadores especiais
que podem oferecer às crianças nas principais instituições pré-escolares e escolas de apoio adicional por
especialistas.
Instituições especializadas para surdos, cegos e crianças com deficiência física, que, no âmbito de
suas competências profissionais, centros de assistência social, levam a cabo o tratamento e avaliação de
crianças, desempenham um papel muito importante no progresso educativo de todas as crianças.
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Portugal foi apreciado pelo Comité da UNCRPD pela adoção do Decreto-Lei n.º 3/2008, alterado
pela Lei n.º 12/2008, de 12 de maio de 2008, que visa garantir a implementação do direito à educação
inclusiva para pessoas com necessidades educativas especiais. Como resultado deste regulamento, em
2015, 98% dos alunos com deficiência em Portugal frequentavam escolas regulares.
Em Portugal não existem escolas públicas de educação especial e escolas especiais (privadas ou
públicas). O decreto mencionado enumera o apoio especializado a ser prestado no ensino pré-primário,
básico e secundário, nos setores público, privado e cooperativo em Portugal. Em parceria com o
Ministério da Educação, o Alto Comissariado para a Migração, o Instituto Público (ACm, IP) está
comprometido em promover os principais princípios da educação intercultural, a integração e o sucesso
educativo de todas as crianças e jovens, da pré-escola à escola, ensino secundário, a educação para uma
cidadania nacional, europeia e internacional que incentive a diversidade e garanta a tolerância e respeito
por todas as culturas, idiomas e tradições religiosas. Várias têm sido as iniciativas que combatem
estereótipos e preconceitos raciais, tendo sido implementadas sob a forma de campanhas, projetos, cursos
de formação e sessões de consciencialização.
Desde 2012, o Selo de Escola Intercultural distingue e reconhece publicamente as escolas que
implementam estratégias e ações para promover a interculturalidade, a igualdade de oportunidades e o
sucesso académico de todos os alunos. Ao mesmo tempo, identifica escolas que valorizam a diversidade
como uma oportunidade e uma fonte de aprendizgem para todos. O processo de solicitação do Selo
oferece às escolas a oportunidade de avaliar as suas práticas em relação à educação intercultural. A
avaliação inclui práticas como: procedimentos aplicados em relação a comportamentos discriminatórios, a
existência de um sistema de diagnóstico e monitorização da diversidade cultural e linguística na escola e a
conexão entre ela e o sucesso académico dos alunos, as práticas de receção de novos alunos,
especialmente no que diz respeito a estudantes de diferentes nacionalidades ou etnias, o valor da
diversidade linguística e seu contexto cultural, como ferramenta de aprendizagem, os métodos
pedagógicos utilizados pelos professores e o pensamento crítico do currículo, a formação de professores
no campo da educação intercultural, a participação dos alunos no desenvolvimento e na tomada de
decisões em termos de iniciativas escolares, bem como no processo de aprendizagem, bem como em
estratégias para envolver as famílias e a comunidade em geral na vida escolar. As escolas podem receber
diferentes níveis de Selo (nível I, II ou III), de acordo com a consistência das suas próprias práticas.
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A Rede de Escolas Interculturais é um programa promovido pela ACM, I.P., Direção-Geral de
Educação e pela Fundação Aga Khan, que apoia o desenvolvimento de capacidades escolares e o
intercâmbio de melhores práticas no campo da educação intercultural.
A rede é formada por escolas comprometidas em promover a recepção, integração e sucesso
educative de todas as crianças e jovens, independentemente de sua origem cultural ou nacional, além de
promover uma cultura e práticas de abertura às diferenças e estabelecer interações positivas entre os
alunos e outros membros da comunidade educative que vêm de diferentes culturas. A participação na rede
implica a necessidade de:
• integração de práticas de educação intercultural no Projeto Educativo e no Plano Anual de
Atividades nas seguintes áreas: cultura escolar, programa educativo (conteúdo, recursos e didática) e
envolvimento da comunidade;
• oferta de sessões de formação intercultural aos diferentes atores da comunidade educative;
• participação em atividades de orientação, supervisão e monitorização e;
• partilha de práticas e recursos usando uma plataforma de colaboração.

Em 2018, a Rede compreendia cerca de 120 escolas.
O Kit de Educação Intercultural é um pacote de 40 publicações, manuais, livros, DVDs,
brochuras, posteres e estudos disponíveis, mediante solicitação e on-line, para escolas e outras
organizações ou profissionais. Esses recursos abrangem uma ampla gama de tópicos, como a diversidade
cultural e religiosa, a aprendizagem e mediação interculturais, o racismo, refugiados, comunidades
ciganas, migração e os direitos humanos. Estas são ferramentas importantes para professores e
profissionais da educação que trabalham com crianças e jovens nas escolas.
Em 2016, o Alto Comissário para Migração, juntamente com a Comissão para a Igualdade e o
Combate à Discriminação Racial, também promoveu uma campanha nacional visando crianças de 3 a 5
anos no sistema pré-escolar. O conceito desta campanha foi o de reunir numa caixa de ferramentas um
conjunto de 6 lápis de cor com diferentes tons de pele, além de um livro com a história “As cores da
cidade cinzenta” ("As cores da cidade cinzenta"). Esta campanha convidou as crianças a colorir o livro,
ouvir e refletir sobre a principal mensagem da história: uma cidade que acolhe novos cidadãos que trazem
consigo novas cores, novas ideias e perspetivas. Todas as escolas públicas portuguesas, com mais de
3.500 alunos até 5 anos, receberam lápis e livros, atingindo 150.000 crianças. O resultado foi muito
positivo.
Em 2018, o Alto Comissariado também promoveu um concurso nacional que levou crianças e
jovens a criar trabalhos de combate à discriminação. Até ao momento, foram enviadas 500 propostas.
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O programa de opções desenvolvido pelo Alto Comissariado para as Migrações promove a
inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, em particular os
descendentes de imigrantes e minorias étnicas. Neste programa, os projetos locais são projetados para
atender às necessidades específicas dos titulares dos dados e têm uma forte ênfase no apoio escolar para
melhorar o sucesso académico.
Um investimento significativo tem sido feito para combater o abandono escolar e alcançar o
sucesso académico. Atualmente, na sexta geração (2016-2018), o Programa Eleitoral apoia 99 projetos
relacionados com a educação e formação, incluíndo diversas atividades, como apoio ao estudo,
desenvolvimento do programa de aptidões sociais e pessoais e atividades educativas não formais para
promover o sucesso académico.
O Programa Operacional para a Promoção da Educação (OPRE), lançado em 2016, visa
incentivar e promover o acesso dos jovens ciganos ao ensino superior. O seu objetivo é reduzir as
barreiras entre essas comunidades e o sistema educativo formal, bem como impedir o abandono escolar
precoce neste ciclo de estudos. Na sua última edição, o OPRE ofereceu 25 bolsas de estudo universitárias,
além de um programa de capacitação e suporte técnico, consciencialização e mediação familiar e
comunitária, além de apoio e orientação individual para estudantes.
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Crianças com necessidades educativas especiais no sistema educativo polaco
O sistema educativo polaco oferece educação adaptada a cada criança, adequada à idade e ao nível
de desenvolvimento alcançado, bem como a adaptação de conteúdo, métodos de ensino e organização do
trabalho em relação às competênicas psicofísicas, além da possibilidade de obter apoio psicológico e
pedagógico e formas especiais de ensino. Além disso, o sistema fornece:
• a oportunidade de receber educação em todos os tipos de escolas por crianças com deficiência,
socialmente não ajustadas e em risco de desajustamento social, dependendo das necessidades individuais
e das predisposições de desenvolvimento e educação,
• cuidar de todos os alunos com deficiência, permitindo a implementação de processos educativos
individualizados, formulários, currículo e revalidação.
A educação é obrigatória até os 18 anos de idade. A educação obrigatória começa no ano em que a
criança completa 6 anos - num jardim de infância (5 anos desde 2012). O sistema educativo na Polônia
prevê a intervenção precoce para crianças com deficiência desde o momento da declaração de invalidez
até o início da escola.
Existem os seguintes níveis da educação:
• educação pré-escolar - para crianças de 3 a 6 anos
• ensino básico - escola de oito anos, incluindo duas etapas do ensino
• ensino secundário - escola geral ou profissional; nas respetivas escolas, os alunos participam
durante três, quatro ou cinco anos.
A conclusão do ensino no ensino secundário e profissional é um certificado geral de ensino. As
escolas profissionais oferecem exames profissionais.
Necessidades Educativas Especiais. As crianças ou jovens têm necessidades educativas especiais,
se as suas oportunidades de educação, desenvolvimento e aprendizagem forem limitadas a tal ponto que
não possam atender aos requisitos educativos de escolas regulares sem receber apoio adicional durante
todo o processo educativo (por exemplo, devido à deficiência, dificuldades específicas de aprendizagem,
problemas emocionais resultantes de trauma).
No grupo de crianças com necessidades educativas especiais também estão incluídas as crianças
superdotadas na Polónia. A escola deve reconhecer as suas competências e ajudar nos seus talentos.
As necessidades educativas especiais referem-se a:
 Doença a longo prazo
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 Problemas de adaptação
 dificuldades específicas de aprendizagem (dislexia, disgrafia, discalculia)
 distúrbio da fala
 dificuldades emocionais e comportamentais induzidas por trauma
 dificuldades de aprendizagem.

Organização especial de educação e métodos de ensino
No sistema educativo polaco, entre alunos estudantes com necessidades educativas especiais,
distinguem-se crianças que precisam de uma organização especial de ensino e de métodos de ensino. Isso
significa que essas crianças precisam de um amplo apoio especializado durante a educação, com um
currículo adaptado e condições de aprendizagem ajustadas. Nesse grupo, distinguem-ae as crianças com
deficiência da seguinte forma:


deficiências físicas



pessoas com deficiência intelectual



cegueira



deficiência visual



surdez



deficiências auditivas



autismo, incluíndo síndrome de Asperger



com múltiplas deficiências



estudantes com funcionamento social anormal - jovens socialmente inadequados

Existem diferentes tipos de escolas na Polónia:
 escolas regulares, que oferecem educação inclusiva
 aulas de integração em escolas regulares ou escolas de integração
 escolas especiais e escolas residenciais especiais para: cegos e deficientes visuais
e para surdos e deficientes auditivos, deficientes mentais, deficientes físicos, crianças doentes (essas
escolas estão localizadas em hospitais), centros para crianças e jovens com funcionamento social anormal.

„TOGETHER FOR BETTER”
2019-2021 ERASMUS+, KA2
Projeto n.º 2019-1-RO01-KA201-064001
26

Conceitos-chave:
Gestão
Gestão educativa
Gestão da
Educação
Inclusiva
Escola Inclusiva
Estruturas /
serviço de apoio
Recursos humanos

Objetivo: Como resultado da abordagem a este capítulo,
os participantes:
• adquirirão conhecimento e formarão competências de
orientação nos níveis da gestão da educação inclusiva;
• conhecerão e serão capazes de definir as funções e
reposabilidades de cada nível da gestão da educação
inclusiva;
• evidenciarão compeências para correlacionar os
conceitos teóricos acerca da educação inclusiva com a
prática educativa, em particular, no programação
(estratégico, operativo) de espectos do processo,
relacionado com o desenvolvimento da educação
inclusiva;
• formarão atitudes corretas e perceções acerca da sua
educação inclusiva, da sua necessidade, da sua
importância and benefícios. – em direção à inclusão.

2.1. Conceitos base: gestão – gestão educativa – gestão da educação
inclusive
Apelidada de ciência do mundo moderno, a gestão é muito sensível às mudanças que ocorrem nas
sociedades e sistemas e encontra-se a passar por uma rápida evolução, sob a pressão de diferentes fatores:
o aumento do ritmo da inovação e a necessidade de uma reação rápida à mudança, a complexidade de
processos, relacionamentos, o avanço das tecnologias, etc.
De um modo geral, a gestão é parte integrante e pode ser associado a qualquer domínio,
assumindo a organização e mobilização de todos os recursos num sistema que garante a consecução dos
objetivos do domínio e a qualidade dos processos. A gestão influencia assim as direções da atividade, as
prioridades reconhecidas e os objetivos a serem alcançados. Sendo considerado um aspecto implícito da
organização de um domínio, a gestão:
• é levada a cabo numa estrutura organizacional estruturada com papeis precisos;
• está focada em alcançar metas e objetivos;
• é posta em prática através do esforço de recursos humanos;
• usa / faz uso de sistemas e procedimentos pré-estabelecidos.
Ao envolver análise, programação, implementação e controle, a gestão manifesta-se, com
diferentes intensidades, em múltiplos níveis: do processo de tomada de decisão, das estruturas
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organizacionais, da comunicação interna e externa, etc. A cultura e a qualidade da gestão influencia a
eficiência dos processos, o progresso e o desempenho numa determinada área.
Como em outras áreas de atividade, a educação tende a tornar-se um sistema aberto e responsivo à
mudança, capaz de atender aos padrões de qualidade impostos pelos desafios do tempo. Isso pode ser
alcançado promovendo e garantindo a gestão da qualidade em todos os níveis: no nível do sistema,
unidade educativo e indivíduo (provedor e destinatário / beneficiário da educação).
Como doutrina, a gestão educativa consiste numa série de 2 princípios e preceitos relacionados,
em primeiro lugar, ao ato educativo real, levado a cabo em sala de aula, princípios e preceitos resultantes
de ideias e ideologias fundamentais da psicologia, da sociologia e da ética.
O termo "gestão educativa" é conhecido por ter significados diferentes:
• Direção do sistema e instituições para alcançar os objetivos estabelecidos, realizando
determinados processos;
• O grupo de pessoas / especialistas que gerem o campo da educação como um sistema e como
unidades educativas, que têm autoridade para tomar as decisões apropriadas sobre os programas
aplicados, os recursos humanos, as finanças, os equipamentos etc., que garantem o funcionamento dessa
área.
A gestão educativa é baseada em três características:
• a abordagem global de todos os elementos da educação e das aplicações específicas da função
de gestão, em diferentes níveis;
• uso otimizado dos recursos pedagógicos do sistema educativo, através de funções de gestão:
programação - organização, orientação metodológica, regulação - auto-regulação;
• garantia da evolução inovadora da perspectiva do sistema em diferentes níveis da organização.

A gestão educativo é importante e necessária porque:
• garante o funcionamento eficaz e eficiente de um determinado domínio;
• imprime qualidade de impressão dos processos num determinado setor;
• contribui para a consecução dos objetivos e a consecução dos objetivos da educação;
• otimiza o uso de recursos;
• contribui para o estabelecimento de relações interpessoais positivas e motivação de pessoal, etc.
Numerosos estudos e pesquisas em todo o mundo comprovam que, através dos objetivos e
processos promovidos, a gestão é um elemento fundamental e indispensável para a organização e
funcionamento de sistemas, organizações e até indivíduos. O papel da gestão é gerar o sistema de
organização dos processos para aumentar / garantir a sua eficiência.
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O desenvolvimento da educação inclusiva não é exceção, e, no contexto da educação inclusiva, a
administração tem como alvo o sistema, instituições e indivíduos, bem como todos os recursos
envolvidos: humano, informativo, material, financeiro, temporal. Por ser um processo complexo que
ocorre em todo o sistema educativo, a EI exige mecanismos claros de programação, organização,
coordenação, orientação, orientação metodológica, regulação / auto-regulação e colaboração,
relacionados ao campo da administração. A gestão da educação inclusiva envolve adaptar os
princípios e metodologias da administração geral e subordiná-los aos princípios e objetivos da
educação inclusiva, alcançados em diferentes níveis.
2.2. Níveis de gestão na educação inclusiva. Instituições / estruturas /
serviços com responsabilidades na implementação da educação inclusiva
A revisão de diferentes teorias e conceitos sobre educação inclusiva, e conceitos relacionados,
denota a complexidade do fenómeno e o processo de inclusão, a abordagem sistémica e trans-sistémica
imposta pela sua própria essência.
Os princípios da educação inclusiva deduzidos das políticas nacionais e internacionais nesta
área:
• o princípio da igualdade de direitos na área da educação;
• o princípio da igualdade de oportunidades;
• o princípio do melhor interesse da criança;
• o princípio de não discriminação, tolerância e exploração de todas as diferenças;
• o princípio da intervenção precoce;
• o princípio de individualizar o processo educativo e desenvolver ao máximo o potencial de cada
criança;
• o princípio de prestar serviços de apoio;
• o princípio da flexibilidade na atividade didática;
• o princípio do desenho universal que permite a criação de um ambiente acessível a todos;
• o princípio da gestão educativa participativa;
• o princípio da cooperação e parceria social.
Cada um dos princípios antes mencionados orienta as diretrizes de ação e os objetivos
estabelecidos, de acordo com o nível de gestão em que os processos de educação inclusiva (estratégica,
operacional / tática) são abordados e o horizonte de tempo alocado para a sua realização (a curto, médio e
longo prazo). O estabelecimento dos objetivos mais adequados como metas desejáveis é feito após
estudos e análises que fornecem as informações necessárias para projetá-los.
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Ao nível estratégico, os objetivos referem-se à criação e desenvolvimento, garantindo a
sustentabilidade dos sistemas / instituições / processos. Exemplos de objetivos estratégicos:
• Garantir o direito à educação para todas as crianças.
• Garantir a educação de qualidade para crianças com necessidades educativas especiais.
• Criar o sistema de estruturas e serviços educativos inclusivos.
• Desenvolver parcerias socioeducativas no processo de inclusão de crianças com necessidades
educativas especiais.
• Consciencialização e mobilização da comunidade na promoção da educação inclusiva.
Objetivos operacionais, também conhecidos como objetivos táticos, são tarefas de curto prazo que
garantem a consecução dos objetivos estratégicos. Ao invés das metas estratégicas, os objetivos
operacionais devem indicar as direções concretas da ação e refletir os resultados esperados. Além disso,
os objetivos operacionais devem ser bem definidos, focados no objeto, claramente formulados para que
todos os envolvidos entendam quais as tarefas eles têm para atingir os objetivos. Exemplos de objetivos
operacionais / táticos:
• Avaliação e identificação, encaminhamento de crianças com NEE.
• Garantir a relevância do programação institucional, das estruturas, dos especialistas (semestral,
trimestral, semanal, diário, por criança, etc.).
• Fortalecer as competências dos especialistas em abordar as necessidades educativas especiais das
crianças (possivelmente com a concretização: má adaptação, dificuldades de aprendizagem, distúrbios da
comunicação, etc.).
• Envolver os pais no desenvolvimento e implementação do PIP.
• Organização do Dia / Semana da Educação Inclusiva, etc.
Os objetivos táticos são transpostos para atividades concretas, cuja realização contribui para a
consecução dos objetivos. Esses são os processos de educação inclusiva, que garantem a
operacionalização da filosofia da inclusão na prática educativa atual.
Os processos podem ser agrupados, convencionalmente, em duas grandes categorias:
1. aqueles relacionados com a redefinição do sistema sob a perspectiva de novas abordagens
educativas: reconsiderando o papel e as atribuições de instituições / estruturas e especialistas,
criando novas estruturas / serviços e funções, promovendo direitos, consciencializando,
formando atitudes, cooperação, etc.;
2. aqueles que se referem à organização efetiva da inclusão: escolaridade, adaptação,
organização da assistência e apoio, treinamento de habilidades, avaliação, certificação etc. Um
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importância de todos fontes e meios envolvidos no desenvolvimento da educação inclusiva.
Sem ser exaustivo, apresentamos apenas alguns dos tipos de recursos:
 Informativo: políticas, legislação, metodologias, instruções, estudos, pesquisas, literatura, etc;
 Informacional: sites, webinars, plataformas eletrónicas de informação, em várias categorias;
 Humanista: os especialistas envolvidos na implementação da educação inclusiva e das suas
competências;
 Financeiro: orçamentos alocados para a realização de processos;
 Material: infraestrutura, equipamentos, etc.
A essência do design da gestão da educação inclusiva é a interligação entre princípios, objetivos,
processos e recursos, para que tenham impacto nos beneficiários da educação inclusiva. Neste contexto,
serão considerados os beneficiários diretos e indiretos. Natural e obviamente, os beneficiários diretos da
educação inclusiva são as crianças. Embora a educação inclusiva vise teoricamente todas as crianças,
jovens e até adultos, o Programa de Desenvolvimento da Educação Inclusiva estabelece uma lista
concreta de beneficiários diretos:
-

filhos órfãos, abandonados, privados de cuidados parentais;

-

filhos de famílias desfavorecidas;

-

crianças institucionalizadas;

-

crianças com deficiência, com dificuldades de aprendizagem e comunicação;

-

crianças com transtornos mentais, desvios comportamentais ou emocionais e outras condições
patológicas;

-

filhos de minorias nacionais, grupos religiosos ou linguísticos;

-

filhos de refugiados ou filhos de pessoas deslocadas internamente;

-

outras categorias de crianças, jovens e adultos que, por diferentes razões, são marginalizadas ou
excluídas do processo de acesso e execução a um programa educativo.
Como beneficiários indiretos, o Programa menciona, em primeiro lugar, as famílias / pais das

crianças, mas também os professores, especialistas em áreas afins, autoridades de todos os níveis,
comunidades e a sociedade como um todo.
A educação inclusiva é desenvolvida numa estrutura de gestão, estruturada em níveis, no quais
são encontradas as autoridades, instituições, estruturas e serviços com atribuições nessa área, bem como
os especialistas - parte dessas entidades. Nesta perspectiva, a gestão da educação inclusiva é decisiva
para a organização institucional e para a organização da atividade dos funcionários.
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Cada sujeito (entidades e especialistas) deve ter uma visão clara do seu lugar e papel no
desenvolvimento e promoção da educação inclusiva e na sua posição em relação a outros atores nos
processos de educação inclusiva. As atribuições de cada nível de gestão decorrem da legislação que
regula o (s) domínio (s) e são resumidas principalmente da seguinte forma
1. Ao nível central:
• Desenvolvimento e promoção de políticas de educação inclusiva;
• Assegurar a estrutura normativa e metodológica para o desenvolvimento da educação inclusiva;
• Realização de projetos de pesquisa na área;
• Criar e garantir a funcionalidade do sistema de formação inicial e contínua, no campo da
educação inclusiva;
• Previsão financeira dessa área;
• Monitorização e avaliação de processos a nível nacional, com o objetivo de garantir a sua
qualidade.
2. Ao nível regional:
• Implementar políticas regionais e garantir o cumprimento da legislação nessa área;
• Identificação, avaliação e registro de crianças com NEE e / ou deficiência;
• Garantir a escolaridade de todas as crianças entre 6 (7) - 18 anos de idade, incluindo aquelas
com NEE e / ou deficiência. Registos infantis;
• Criação de sistemas multidisciplinares de apoio a crianças com NEE: estruturas, serviços,
funções;
• Programação e alocação adequados de recursos financeiros para apoiar o desenvolvimento da
educação inclusiva;
• Garantir o desenvolvimento profissional contínuo e aumentar as competências do corpo docente
para trabalhar com crianças com NEE;
• Monitorização e avaliação de processos a nível distrital / municipal, com o objetivo de garantir a
sua qualidade.
3. Ao nível da comunidade local:
• Aplicar e garantir o cumprimento das disposições da legislação em vigor, no que diz respeito ao
direito e acesso à educação de todas as crianças no território administrado;
• Contribuição para garantir, juntamento com os pais, a escolaridade das crianças, incluindo
aquelas com NEE e / ou deficiência;
• Criação e financiamento de serviços em instituições, cujo fundador seja a autoridade local;
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• Garantir a proteção social das crianças em situações difíceis e a abordagem intersetorial dos
casos;
• Responsabilidade dos pais pela educação das crianças e garantir a sua educação /
desenvolvimento;
• Sensibilização e mobilização da comunidade sobre os direitos da criança, incluindo o direito à
educação.
4. A nível local, institucional:
• Desenvolvimento institucional inclusivo, cultura, políticas e práticas;
• Criar e garantir o funcionamento qualitativo das estruturas e serviços de educação inclusiva / de
apoio;
• Organizar o processo educativo a partir de uma perspectiva inclusiva, centrada no aluno, com
ênfase na diferenciação e individualização;
• Garantir um ambiente educativo inclusivo, acessível e amigo da criança;
• Criar grupos de promotores de inclusão (crianças, professores, pais);
• Divulgação e promoção de boas práticas, experiências positivas.
Na mesma linha, o papel da escola no desenvolvimento e garantia da coesão social é cada vez
mais importante e é considerado o melhor posicionado no centro dos respectivos processos. Em particular,
é enfatizado o papel da escola no desenvolvimento do pensamento crítico das crianças / jovens e na
promoção de um caráter inclusivo geral, que promova a coesão. Com base nestas ideias básicas, cada
escola elaborará as suas próprias políticas de parceria, consultará parceiros e identificará as modalidades e
formas mais adequadas de alcançá-las.
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2.3. A gestão da instituição de ensino na perspectiva da educação inclusiva
Na sua própria essência, a educação e a escola em todos os seus níveis como provedora de
educação sempre almejaram alcançar as formas mais eficazes de promover a equidade e aumentar o
desempenho escolar de todas as crianças. Partindo deste pressuposto, a escola constatou, em
determinados períodos de tempo, que os padrões de segregação de crianças de acordo com diferentes
critérios (género, raça, idioma, capacidades / deficiências) reduzem a qualidade da aprendizagem e criam
barreiras na aceitação e formação da percepção da diversidade e das relações eficazes entre crianças
diferentes.
À medida que a escola evoluiu, cientistas, especialistas, diretores, professores inovadores
reprovaram a segregação e as escolas abandonaram os velhos princípios e abordagens, se tornando-se,
gradualmente, comuns para meninas e meninos, para crianças de diferentes raças, para falar línguas
diferentes, para crianças com capacidades diferentes. Nas últimas décadas, esta abordagem também foi
acompanhada pelos decisores políticos e responsáveis pela área da educação, com ênfase na promoção da
inclusão como a abordagem mais correta e equitativa da escola moderna. Trata-se da abordagem,
segundo a qual as diferenças são exploradas na escola e as crianças, independentemente das suas
características individuais, aprendem juntas.
A Declaração de Salamanca declara que "... as escolas devem incluir todas as crianças,
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. As
escolas também devem incluir crianças com deficiência e superdotadas, crianças de rua e pessoas que
trabalham, crianças pertencentes a populações que vivem em áreas de difícil acesso ou que levam uma
vida nómada, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou marginalizadas ".
A Declaração também menciona que as escolas inclusivas são os meios mais úteis para combater
a discriminação, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade inclusiva e oferecer educação
para todos. Nomeadamente, as escolas oferecem uma educação útil para a maioria das crianças,
aumentam a eficiência e, finalmente, o enriquecimento de todo o sistema educativo.
Os princípios básicos que regem a organização institucional e o funcionamento da escola
inclusiva referem-se ao seguinte:
1. Toda a comunidade escolar compartilha os princípios e valores da inclusão. Ao nível da
instituição educativa, existe um consenso geral sobre o direito e o acesso de todas as crianças à
educação. A escola está comprometida com a inclusão / desenvolvimento de crianças com NEE
e com a obtenção de um processo educativo de qualidade, inclusivo e focado no potencial e nas
necessidades das crianças.
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2. A escola aceita e tira proveito da diversidade humana. As crianças com NEE têm
diferentes capacidades, particularidades, estilos e necessidades de aprendizagem, levadas em
consideração pela instituição educativa, que projeta e põe em prática o processo educativo,
levando em consideração a diversidade das crianças.
3. A escola está comprometida em apoiar todas as crianças. As escolas de todos os níveis
têm a responsabilidade de integrar os princípios da inclusão nas políticas e práticas institucionais.
As prioridades de cada instituição serão estabelecidas como resultado da análise da situação
concreta de cada criança e da instituição em geral. As políticas e práticas institucionais não serão
rígidas e prescritivas, admitirão flexibilidade e adaptação contínua às necessidades das crianças.
As escolas envolvem-se em processos de (auto) avaliação para medir o grau de inclusão.
4. A educação inclusiva é incorporada em todos os tipos de programação escolar. Os
princípios da educação inclusiva serão refletidos nos documentos de desenvolvimento
institucional (estratégico e operactivo), nos planos das subdivisões estruturais, dos serviços de
apoio, dos funcionários. A administração da escola analisa periodicamente a implementação dos
planos, identifica novas prioridades e planeia de novo a atividade. Assim, o desenvolvimento da
educação inclusiva torna-se um processo contínuo e dinâmico: há uma abordagem global que
guia permanentemente todos os processos escolares.
5. A escola promove a educação inclusiva e os seus benefícios. A instituição educativa como
entidade e todos os seus sujeitos são seguidores da filosofia da inclusão e, além de implementála em todos os processos institucionais, promove os valores da inclusão no nível comunitário.
Eventos extra-escolares são organizados com o envolvimento dos membros da comunidade e
são disseminadas boas práticas e experiências positivas.

A síntese da literatura especializada nesta área permite destacar os seguintes elementos-chave
para a construção de uma escola inclusiva:
Inclusão de todas as crianças em ambientes comuns de aprendizagem
A escola está comprometida em criar condições para que cada criança seja acolhida, e os
funcionários possam trabalhar para promover a educação inclusiva, com aulas que ensinam grupos
heterogéneos de crianças que se comunicam, interagem, brincam juntas.
Para que isso aconteça e se torne parte da cultura escolar, todas as disciplinas escolares devem
empenhar-se em alcançar esse objetivo, articular clara e inequivocamente a adesão aos princípios da
inclusão e defender os valores da inclusão. Para a maioria das escolas, isso significará uma mudança
radical, que envolve a redefinição da missão, visão, valores, objetivos e processos.
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Formação efetiva, em diferentes níveis, para alunos com capacidades diferentes
As escolas, geralmente, são estruturadas em anos de escolaridade (estas, geralmente, adstritas à
idade), sendo a aprendizagem concretizada em programas / materiais padronizados, como se, a priori,
todas as crianças de uma determinada turma fossem iguais, no mesmo nível de escolaridade e
desenvolvimento. A realidade, porém, é de tal forma diferente que, mesmo numa turma mais inclusiva,
existem crianças com diferentes capacidades, necessidades e interesses. Portanto, na escola inclusiva, a
configuração do currículo e ensino são concretizados para diferentes níveis, levando em consideração a
diversidade dos alunos.
A ideia não é "simplificar" o conteúdo para estudo, mas adaptá-lo ao potencial e às necessidades
das crianças, mediante:
• um currículo didático multinível;
• visando a área de desenvolvimento seguinte;
• criar um suporte e "construir" o percurso para os níveis de aprendizagem seguintes;
• o uso de estratégias de ensino coerentes, envolvendo as crianças no processo educativo eficaz,
através de atividades relacionadas com a sua vida em casa e na comunidade e que as ligam ao mundo real;
• envolver-se no processo de múltiplas inteligências e diferentes estilos de aprendizagem das
crianças, criando caminhos e modalidades de aprendizagem tão diferenciadas quanto possível;
• envolver as crianças em atividades em pares, em grupos, colaborativas, para que aprendam o
máximo possível umas com as outras.
As escolas nas quais os professores ensinam dessa maneira têm poucas (ou todas) crianças cujas
necessidades não serão atendidas. Nos casos em que as estratégias acima não funcionam de maneira
eficiente, são recomendadas as adaptações / modificações do currículo e a identificação das formas de
trabalho que de adaptam para uma determinada criança. As estratégias usadas para formar uma criança e
comprovadamente eficazes são posteriormente incorporadas nas estratégias gerais do ensino.
Construir uma comunidade escolar e atender às necessidades das crianças com
comportamento provocador
Para um desempenho escolar com sucesso, é necessário garantir um ambiente amigável e seguro,
para que as crianças estejam predispostas para a aprendizagem. Por estes motivos, a construção da
comunidade escolar é um fator crítico, de uma importância crucial na educação inclusiva.
Isso envolve várias dimensões:
• Relações colaborativas, de respeito e de apoio entre funcionários da escola, pais e comunidade.
• Relações estreitas entre as crianças, para que elas se conheçam e se apoiem mutuamente.
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Podem ser aplicadas diferentes formas de apoio: ponto a ponto, círculos de apoio, forças de manutenção
da paz, reuniões de turma, etc.
• Oferecer às crianças o direito de escolher e prepará-las para assumir a responsabilidade. As
crianças sentem-se mais seguras, têm uma escolha, não se sentem compelidas.
Na escola inclusiva, as crianças não se devem sentir "controladas", mas ajudá-las a entender as
consequências do comportamento provocador, e a equipa docente deve interiorizar a ideia de que esse
comportamento é, de facto, a forma de comunicação da criança e que ela precisa de ajuda. A equipa
docente será treinada, formada para implementar estratégias alternativas, para poder comunicar com a
criança e ajudá-la.

Prestar apoio ao pessoal docente
Apoiar os professores no trabalho com crianças com diferentes níveis de desenvolvimento,
capacidades e necessidades é extremamente importante, em particular, na perspectiva de promover a
cultura inclusiva na escola. A abordagem tradicional, quando o ensino é levado a cabo no mesmo nível /
ano de escolaridade, não funciona na escola inclusiva e o ensino do currículo e ensino estruturado em
vários níveis revelar-se-á de inócuo na prática educativa atual.
Além disso, a escola inclusiva deve recrutar / contratar, juntamente com o corpo docente e outros
especialistas: professores de apoio, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas da fala, assistentes sociais,
terapeutas ocupacionais, entre muitos outros. Todos esses funcionários colaboram entre si, apoiam-se e
coordenam os seus esforços / intervenções para atender às necessidades de todas as crianças.

Colaboração com os pais
Os pais de crianças com NEE passam, geralmente, por muitas dificuldades com os seus filhos. Na
escola tradicional, eles recebem frequentemente um feedback muito negativo, sendo as crianças rotuladas
e marginalizadas até ao isolamento e até a exclusão e colocação em escolas separadas / especiais.
Na escola inclusiva, essas situações são capitalizadas e utilizadas para fortalecer o
relacionamento escola-família / pais. Os pais tornam-se parceiros da escola, promovendo educação
inclusiva de qualidade para os seus filhos, mas também para as outras crianças da escola.

O processo de tomada de decisão: liderança, democracia, empoderamento
Partindo do pressuposto de que vivemos num mundo com fortes tendências de segregação e
exclusão, não surpreende que a construção de uma escola inclusiva possa ser (e é!) uma tarefa
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particularmente difícil. Essenciais nesses processos são os três elementos que a seguir se enumeram e que
devem sustentar o processo de tomada de decisões na escola:
• Liderança. Principalmente na construção da escola inclusiva é o melhor interesse da criança.
Este princípio governa a organização institucional, o funcionamento da escola, o processo educativo e
todos os processos relacionados. Obviamente, a escola inclusiva não negligencia os seus funcionários
(preocupa-se com o desenvolvimento profissional, motivação e outros aspectos), mas tudo é determinado
pela visão comum em relação às crianças.
• Democracia. Embora as crianças sejam preparadas, a escola inclusiva cria condições para que
todos os agentes educativos - funcionários, crianças, pais - tenham voz e participem da criação da cultura
inclusiva.
• Fortalecimento. Da mesma forma, todas os agentes devem ter poder e contribuir para a visão
comum de construção de uma escola inclusiva real. Em particular, é importante incentivar as crianças a
participar do processo de tomada de decisão, proclamar as suas opiniões e promover os seus direitos (ver
subcapítulo Participação Infantil).
Os elementos-chave para a criação de uma escola inclusiva podem ser subdivididos em muitos
outros aspectos e a lista de elementos pode ser infindável. As questões enunciadas contribuem para a
transferência dos princípios da educação inclusiva na prática escolar e para o desenvolvimento da
inclusão como filosofia institucional e processo educativo. A transição da teoria para a prática deve ser
feita, antes de tudo, reconsiderando as abordagens e identificando / estabelecendo / estabelecendo os
parâmetros que definem a instituição inclusiva.
A base do desenvolvimento institucional, incluindo o desenvolvimento da educação inclusiva na
escola em geral, é o programação estratégico. Os planos / estratégias de desenvolvimento institucional
definem a política da escola na área da educação inclusiva, contêm disposições relativas à promoção da
educação inclusiva dentro e fora da instituição educativo; cria / garante condições para a inclusão de
todas as crianças (criando estruturas institucionais e serviços de apoio, estabelecendo cargos na equipe de
apoio, etc.).
A promoção da educação inclusiva também envolve a reconsideração dos princípios de
organização do conteúdo da atividade das estruturas organizacionais, consultivas e administrativas da
escola. Cada um deles assume novos papéis e responsabilidades, e suas ações são coordenadas em todas
as etapas.
A participação de crianças na escola inclusiva, enquanto órgão consultivo estabelecido e ativo na
escola em geral, o Conselho de Alunos tem o direito de participar em todos os processos institucionais. A
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participação das crianças implica incentivá-las e apoiá-las a divulgar os seus próprios pontos de vista
sobre os problemas que as afetam.
A participação das crianças deve ser autêntica e significativa. É aconselhável que o processo
comece entre as próprias crianças - dessa forma, será mais fácil para elas se expressarem nos seus
próprios termos, ao dar conta das suas preocupações e formular as suas aspirações. Essa visão exige uma
mudança radical no pensamento e no comportamento do adulto: de uma abordagem exclusiva a uma
abordagem inclusiva para as crianças e suas capacidades. O problema é ainda mais sensível quando se
trata de crianças com NEE e / ou deficiências - elas geralmente são percebidas como um objeto de
participação, consumidores ativos e dependentes do sistema (sistemas) e adultos (pais, educadores, outros
especialistas). As novas abordagens defendem a transformação das crianças num sujeito ativo e
participativo, um parceiro adulto e uma pessoa responsável pelas suas ações.
A participação tem muitos benefícios no desenvolvimento das crianças, bem como em outros
aspectos:
• As crianças tornam-se mais preparadas para a vida e assumem os papéis de membro pleno da
sociedade.
• Ao consultar / ouvir assuntos que lhes dizem respeito, as crianças contribuem para a criação de
políticas e práticas mais qualitativas e relevantes para aqueles a quem são direcionadas.
• As crianças articulam os problemas que enfrentam e apresentam soluções para elas.
• As crianças tornam-se mais conscientes: expandem os seus conhecimentos, adquirem novas
capacidades (comunicação, pesquisa e análise, etc.).
Na escola inclusiva, a participação das crianças faz parte dos elementos-chave da inclusão.
Crianças com NEE (com dificuldades de aprendizagem, incapacidades e famílias vulneráveis),
anteriormente negligenciadas e excluídas, sem iniciativa, motivação e ação, tornam-se parte de todos os
processos.
As formas de envolver as crianças no processo de tomada de decisão na escola são muito variadas.
Apenas alguns exemplos:
1. Atribuir responsabilidades, na sala de aula e na escola, para que as crianças possam contribuir
para o bom progresso da vida escolar, tais como: dar-lhes responsabilidades pelas atividades
extracurriculares, pela a revista da turma / escola, pelo site da escola, etc. Recomenda-se que os
alunos concorram pelas suas respectivas posições de destaque, apresentando seu próprio programa
de atividades.
2. Consulta das crianças, com o propósito de elaborar as regras da escola (participando no
estabelecimento das regras, as crianças estarão mais motivadas para respeitá-las). As regras
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devem ser justas e atender às necessidades das crianças. Se as crianças sentirem que certas regras
não são necessárias ou discriminatórias, a direção da escola e o corpo docente devem permitir que
proponham mudanças.
3. Envolvendo os alunos na organização do espaço escolar, concedendo o direito de decidir como
é mais apropriado olhar para diferentes locais: a sala de aula, as salas da escola, o pátio da escola /
jardim de infância, etc. Ao mesmo tempo, também é atribuída às crianças a responsabilidade de
participar diretamente na negociação / decisão.
4. Criar um ambiente baseado na confiança - usando maneiras de concretizar atividades que
permitam aos alunos trabalhar juntos, desenvolver a sua auto-estima, comunicar-se e expressar a
sua opinião sobre diferentes aspectos da vida escolar.
5. Informar permanentemente as crianças sobre tudo o que está a ser planeado e a acontecer na
escola - uma boa circulação de informações na escola não apenas apoia a atividade, mas também
é uma maneira eficaz de fazer com que todos se sintam importantes e envolvidos na comunidade
educativa.

Juntamente com professores e pais, as crianças são membros dos grupos de promotores da
educação inclusiva, organizam e desempenham ações de advocacia. Um aspecto importante relacionado
com a participação das crianças é o envolvimento em atividades de voluntariado. Representando uma
forma altamente acessível e eficaz de educação não formal, as ações de voluntariado contribuem para o
desenvolvimento do espírito cívico dos alunos, trabalho em equipa, tolerância, desejo de trabalhar em
parceria e aprender coisas úteis para a vida. As atividades de voluntariado desenvolvem capacidades de
comunicação e cooperação em diferentes níveis: aluno - aluno, aluno - professor, professor - professor.
Por outro lado, o voluntariado reforça a percepção individual da personalidade do aluno, sobre os valores
existentes na sociedade, conferindo a sensação de pertença à comunidade, pelo facto de que cada um
pode ser útil e trazer alegria para os outros.
Note-se que o voluntariado começa com pequenos passos, desde coisas mais simples, mas através
da consistência, insistência e caráter constante das atividades, o espírito desse fenómeno alastra e ganha
qualidade.
Para aumentar o grau de envolvimento das crianças no desenvolvimento e promoção da educação
inclusiva, podem ser concretizados diferentes tipos de atividades:
• criação de um grupo de mentores entre os alunos, para dar apoio individualizado aos colegas
com NEE e / ou deficiências;
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• incentivar o envolvimento de crianças com NEE nas atividades das estruturas de governação
existentes na instituição e na comunidade, a fim de garantir a sua participação no processo de
tomada de decisão;
• incentivar e apoiar as crianças a expressarem as suas opiniões e opiniões sobre os seus direitos.

Colaboração com a família na escola inclusiva
Um elemento distintivo da escola inclusiva é também a colaboração com a família / pais, vendoos como parceiros educativos. É bem conhecido o papel inegável da família no fortalecimento e garantia
da qualidade da própria educação e, através dela, de todo o processo educativo. Estudos nesta área
mostram que, quando existe uma relação positiva e convincente entre família e escola, as crianças têm
tudo a ganhar e os benefícios são óbvios, inclusive em termos de melhoria do seu desempenho
académico. Essa relação não leva nem deve levar em consideração as particularidades das famílias:
situação socioeconómica, etnia, contexto cultural etc., e é favorável a crianças de qualquer idade. As
famílias devem incentivar os seus filhos, conversar com eles sobre o que está a acontecero na escola,
convencê-los sobre a importância da aprendizagem e dos trabalhos de casa, apoiá-los na elaboração dos
planos escolares para o futuro. Por outras palavras, todas as famílias podem ter e têm efeitos positivos na
aprendizagem das crianças.
O efeito dos programas e intervenções que envolvem as famílias no apoio aos filhos no processo
de aprendizagem imediato é diretamente proporcional ao bem-estar das crianças, o envolvimento da
família tendo um efeito determinante no desempenho da criança na escola, independentemente da
escolaridade, resultados escolares, comportamentos sociais, relacionamentos, etc. Igualmente importante
é o efeito protetor: ao serem apoiados pelos pais, os filhos sentem-se mais seguros e protegidos e, a longo
prazo, desenvolvem qualidades importantes, em relação ao respeito próprio.
No processo de valorização dos pais, a escola deve levar a cabo avaliações que resultem no
conhecimento e competência dos pais, que podem estar envolvidos na organização e funcionamento
institucional e no trabalho concreto / direto com as crianças. Como recurso educativo, a família deve ser
avaliada, pelo menos, das seguintes maneiras:
• reconhecimento de experiência e conhecimento sobre crianças;
• respeito pelo direito de se expressar nas eleições e nas prioridades;
• envolvimento no processo de tomada de decisão;
• reconhecimento e respeito pelas diferenças;
• eeconhecimento do papel na formação e desenvolvimento das crianças.
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Programas eficazes de envolvimento dos pais na educação devem ser construídos com base nos
pressupostos seguintes:
• O ambiente educativo inicial vem da família.
• O envolvimento dos pais na educação da criança é um fator importante para melhorar a
eficiência escolar, a qualidade da educação e o desempenho escolar.
• Os benefícios do envolvimento dos pais não se limitam aos níveis pré-primário e primário, mas
estendem-se aos seguintes níveis.
• As crianças têm mais a ganhar quando os pais estão envolvidos: as crianças não olham para a
escola e a família como duas instituições / ambientes separados, mas como um todo.

Envolver os pais em atividades escolares inclusivas traz benefícios óbvios em termos de:
• prestação de contas e participação efetiva na educação infantil;
• aumento do respeito próprio;
• formarção de uma visão correta sobre escola e pedagogos;
• formar os pais como promotores da educação inclusiva e agentes de mudança na comunidade.

2.4. Serviços de educação Inclusiva a nível institucional
A maior parte dos serviços educativos mais inclusivos foram criados e atualmente estão ativos, ao
nível da instituição educativa, na comunidade, onde há crianças que precisam de apoio e assistência para
adquirir o sistema de competências que contribui para sua formação como personalidades integrais e
membros de pleno direito da comunidade. O desenvolvimento da rede de serviços de apoio foi
implementado de acordo com o Programa para o desenvolvimento da educação inclusiva, que prevê que,
para a disponibilização de educação inclusiva, ao nível da comunidade, sejam desenvolvidos diferentes
tipos de serviços:
• de identificação, avaliação do desenvolvimento das crianças e intervenção precoce;
• de psicopedagogia, recuperação e reabilitação do desenvolvimento;
• de psicologia: apoio e aconselhamento para crianças, família, professores, comunidade;
• de solidariedade, educativa e não educativa;
• de apoio especializado (transporte, viagens e acessibilidade).
Neste contexto, nas instituições de ensino básico e secundário (e parcialmente nos jardins de
infância), foram criadas estruturas e serviços com atribuições expressas para apoiar a inclusão educativa
de crianças com NEE e impedir a institucionalização de crianças em geral. Essas estruturas e serviços

„TOGETHER FOR BETTER”
2019-2021 ERASMUS+, KA2
Projeto n.º 2019-1-RO01-KA201-064001
42

fornecem, no estágio atual, um continuum de apoio à educação inclusiva, fornecido pelo Centro Escolar
de Educação Inclusiva e pelo CJRAE.
Independentemente do cargo que ocupam, o pessoal docente que desempenham funções na
educação inclusiva devem ter conhecimento de:
• o quadro normativo sobre os direitos da criança e a sua proteção;
• políticas nacionais e internacionais relativas ao acesso à educação de crianças com NEE;
• o quadro metodológico para o desenvolvimento da educação inclusiva;
• idade e particularidades individuais do desenvolvimento infantil;
• pedagogia centrada na criança e psicopedagogia de requisitos educativos especiais;
• tecnologias específicas de ensino-aprendizagem-avaliação para diferentes categorias de NEE;
• os métodos de adaptação / modificação, flexibilidade, diferenciação de currículo para estudantes
com NEE;
• tecnologias para desenvolver / adaptar os materiais de ensino e formas de usá-los;
• particularidades da gestão da turma no caso de alunos com NEE;
• oportunidades de colaboração e apoio às famílias de alunos com NEE;
• redes de organizações, instituições, especialistas que podem fornecer serviços de apoio aos
estudantes com NEE.
A partir da missão principal do corpo docente no processo educativo inclusivo - maximizar o
potencial das crianças e garantir seu desenvolvimento - ele concentrar-se-á na realização de atividades
tradicionais de ensino, mas também em novas atividades, ditadas pelas novas abordagens da educação,
pela ação e pelos novos papéis do professor. Assim, em contexto inclusivo, os professores têm as
seguintes responsabilidades gerais:
• Identificação, avaliação e apoio a crianças com NEE;
• Fornecimento de suporte educativo de acordo com as necessidades identificadas;
• Desenvolvimento de parcerias com diferentes profissionais que lidem com crianças com NEE;
• Colaboração eficaz com os pais;
• Promoção, entre os alunos, professores e pais, a ideia de aceitar e apoiar os alunos com NEE;
• Envolver a comunidade para garantir igualdade de oportunidades de educação para todas as
crianças.
Juntamente com o corpo docente, a fim de garantir uma abordagem qualitativa e qualificada das
necessidades dos alunos com ESC, pessoal especializado, como professor de apoio, psicólogo, terapeuta
da fala, diferentes terapeutas e outros profissionais qualificados, estarão envolvidos no processo de apoio.
Professor de apoio
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Na estrutura da equipa de apoio, um papel primordial pertence ao professor de apoio, que tem um
duplo significado no contexto educativo inclusivo:
1. serviço de apoio, parte do conjunto mínimo de serviços de educação inclusiva;
2. função didática, especializada qualificada nas áreas de pedagogia, psicopedagogia e
psicopedagogia especial, que presta apoio psicopedagógico às crianças com NEE.
A tarefa básica do professor de apoio é dar apoio psicopedagógico às crianças com NEE, a fim de
explorar o seu potencial, garantir o desenvolvimento psicofísico, integral e harmonioso da sua
personalidade, de acordo com as particularidades individuais.
Começando com a missão em que é investido, o professor de apoio exerce, essencialmente, as
seguintes tarefas:
• facilita e apoia a inclusão escolar da criança com NEE;
• participa, juntamente com professores / professores das disciplinas escolares, de outros
especialistas, na elaboração do PIP;
• colabora com professores / professores nas disciplinas escolares, outros especialistas para
alcançar os objetivos do PIP e estabelece estratégias concreta para trabalhar com crianças com NEE;
• elabora e implementa estratégias de apoio em todas as áreas curriculares e identifica os recursos
necessários e adequados para a sua realização;
• realiza atividades de recuperação educativo, individualmente ou em grupo, auxilia crianças com
NEE na preparação das tarefas de casa;
• propõe e produz materiais didáticos individualizados de acordo com as dificuldades de
aprendizagem dos alunos;
• presta consultadoria e colabora com as famílias das crianças que beneficiam dos serviços do
professor de apoio;
• participa, como formador, nos programas de informação / formação dos professores em assuntos
relacionados com a educação inclusiva, na disseminação de conhecimentos e experiências em relação ao
apoio a crianças com NEE.

2.5. Gestão da turma em contexto inclusivo
Numa perspectiva de abordagem temática, a turma inclusiva pode ser definida como o contexto
educativo em que as crianças com e sem NEE aprendem juntas. Ao mesmo tempo, as categorias,
complexidade e gravidade de NEE podem ser muito diferentes, desde dificuldades de aprendizagem leves
e moderadas a comportamentos desafiadores e necessidades complexas de apoio. A presença na turma de
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crianças com diferentes potenciais de aprendizagem e diferentes necessidades confere outro nível de
complexidade à gestão da turma, solicitando do professor em sala de aula competências especiais de
intervenção e estruturação da abordagem didática.
A gestão da turma, numa perspectiva inclusiva, implica, antes de tudo, a criação de condições para
garantir o acesso ao currículo. Isso significa criar oportunidades por meio de atividades, espaço e
materiais, para que todos os alunos possam aprender. Pelo menos os seguintes elementos básicos
contribuiriam para garantir um ambiente de sala de aula mais inclusivo:
A configuração "inclusiva" das mesas
Não há peça de mobiliário mais importantes numa sala de aula inclusiva do que uma mesa
suficientemente grande para pequenos grupos de alunos. Os móveis devem ser colocados na sala de aula
de forma a permitir a organização das atividades do grupo. Os alunos podem trabalhar em conjunto, em
projetos conjuntos, podendo comunicar entre si. A refeição é geralmente colocada numa área importante
da sala de aula e facilita as inúmeras oportunidades para todas as crianças sentirem-se parte do grupo.
Tecnologias
As tecnologias são vitais para a sala de aula do século XXI. As tecnologias não apenas permitem
que os alunos acompanhem o mundo em mudança, mas potenciam o acesso ao currículo para alunos com
necessidades especiais. Seja um computador, i-Pad, equipamento de áudio / visual ou dispositivos
auxiliares, a tecnologia pode desempenhar vários papéis na sala de aula inclusiva. As tecnologias podem
fornecer software educativo para a acessibilidade do currículo, especialmente para crianças com NEE, e
diferenciação de tarefas, modalidades de aprendizagem. A tecnologia é destinada à maioria dos grupos de
crianças e incentiva a inclusão de várias maneiras.
Materiais de manipulação
Para algumas crianças, lidar com objetos / coisas é o método de aprendizagem mais eficaz. Os
materiais de manipulação podem apoiar o processo de aprendizagem, permitindo que as crianças
demonstrem os seus conhecimentos, desenvolvam novos níveis de perceção e explorem conceitos mais
profundos. Os materiais podem ser facilmente agrupados, colocados em recipientes de plástico e
guardados em prateleiras.
Útil para todas as idades, os materiais de manipulação são uma maneira fácil de tornar a turma
mais inclusiva.
Dispositivos visuais
Os dispositivos visuais são indubitavelmente elementos muito importantes numa turma inclusiva.
Eles atraem a atenção das crianças, explicam uma ideia ou ajudam o aluno a entender um qualquer
assunto. Os dispositivos visuais existem de várias formas e deve haver uma variedade disponível na sala
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de aula para facilitar a inclusão. Alguns exemplos: horários, posteres, linhas numéricas, tabelas, gráficos,
organizadores, smart-boards, TVs ou i-Pads. As aulas inclusivas deverão ter sempre vários tipos de
dispositivos visuais à mão para ajudar a fornecer, adaptar ou modificar uma aula.
O sistema de gestão de comportamento positivo
Um sistema de gestão de comportamento positivo pode potenciar e manter um ambiente de
aprendizagem eficaz e ideal. Permite ao professor destacar e consolidar os pontos fortes dos alunos,
oferecendo-lhes orientação comportamental apropriada. Apoiar o comportamento do aluno, manter um
ambiente calmo de aprendizagem e potenciar rotinas previsíveis ajuda a criar condições ideais de
aprendizagem.
Livros com nível de interesse elevado
As aulas inclusivas reconhecem que os alunos aprendem de diferentes maneiras e em diferentes
níveis. Os professores não apenas querem dar aulas que abordem as variadas competências das crianças,
mas também potenciam materiais de ensino que todas as crianças podem usar. Além dos livros didáticos,
uma turma inclusiva também deve ter acesso a livros que possam ser lidos como forma de
entretenimemeto e diversão das crianças. Dar livros apropriados para a idade (em formato papel ou em
áudio), interessantes e legíveis por leitores em diferentes níveis, é uma maneira importante de tornar a
turma mais inclusiva.
O horário de trabalho
O horário de trabalho tem vários objetivos na sala de aula. Em primeiro lugar, ajuda a manter o
bom andamento das atividades da turma. Em segundo lugar, ajuda os alunos a tornarem-se mais
orientados para o currículo da escola. Finalmente, e mais importante, permite que todos os alunos
contribuam para a organização com sucesso das atividades na sala de aula.
Manacial de informações do aluno
Como uma aula inclusiva é benéfica para crianças com capacidades diferentes, é extremamente
importante que os professores estejam atentos aos pontos fortes e às necessidades de cada aluno. Dados
importantes, como avaliações, observações, PEIs e outras informações, podem ser armazenados num só
local. Os professores podem usar essas informações para garantir que todos os alunos sejam incluídos e
participem na programaçãodas atividades da turma. Um professor pode combinar facilmente informações
úteis para apoiar os alunos no processo de aprendizagem e por em prática o currículo inclusivo.
Jogos
Os jogos são frequentemente usados pelos professores para reforçar um novo conceito. Eles
também desempenham um papel importante no ensino de competÊncias sociais e de trabalho em equipa.
Como as opções de jogos são infinitas, elas oferecem muitas maneiras diferentes pelas quais um aluno
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pode participar. O mais importante é que os jogos permitem que as crianças descomprimam e relaxem no
ambiente de aprendizagem, desfrutem da companhia dos seus colegas e estabeleçam relações de
proximidade.
A abordagem inclusiva é encontrada não apenas ao nível do sistema educativo, mas também ao
nível do processo de ensino. As principais características do processo de ensino inclusivo são aquelas
relacionadas com a sua adaptação às diferenças entre crianças. Os professores que têm uma vasta
experiência na vida pessoal e social podem recorrer a isso para otimizar o relacionamento com os pais e
outros membros da comunidade, para melhorar os métodos usados no ensino-aprendizagem na sala de
aula. As relações entre os professores são uma fonte de aprendizagem e uma troca contínua de
experiências. As práticas atuais potenciam uma reflexão potenciadora de um acréscimo de experiência
que deve ser compartilhada com os colegas para se tornar numa outra mais-valia de melhoria da
aprendizagem. É o professor que organiza as situações de aprendizagem nas quais todos os alunos estão
envolvidos e pode capitalizar o potencial de cada um, de maneira positiva e flexível.
A aprendizagem escolar é um processo contínuo que é concluído através de interações em sala de
aula, destacando o enfoque em cada aluno. Para desenvolver a personalidade do aluno e desenvolver as
suas competências psico-sociais, o processo de aprendizagem é mais importante que o produto. O aluno
não pode ser considerado um problema se não se adaptar aos ritmos propostos de aprendizagem escolar.
Os princípios fundamentais da inclusão consideram os seguintes conceitos fundamentais:
• aumentar a diversidade;
• o direito de ser respeitado;
• a dignidade do ser humano;
• necessidades individuais entendidas como requisitos individuais;
• programação;
• responsabilidade coletiva;
• desenvolvimento de relações e cultura profissionais;
• desenvolvimento profissional;
• igualdade de oportunidades.
Escola inclusiva:
• a unidade educativa na qual é disponibilizada educação para todas as crianças;
• representa o meio mais eficaz de combater a discriminação.
Escola inclusiva é a escola que:
• não seleciona ou exclui;
• é aberta, tolerante, amigável e democrática;
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• é natural através de sua heterogeneidade;
• abrange todos os alunos;
• adapta-se à diversidade de necessidades educativas e às particularidades da aprendizagem e
desenvolvimento;
A escola inclusiva coloca o aluno como centro das atenções, enquanto ser original, único e
irrepetível. Esta perspetiva gera uma série de perguntas:
- Que mudanças devem ocorrer na organização da escola?
- Quais são os conteúdos educativos que a escola deve disponibilizar aos alunos?
- Que mudanças devem ocorrer no estilo de ensino e no modo de cooperação entre os professores
para garantir uma educação de qualidade?
- Qual a especificidade do processo de avaliação na escola inclusiva e como é que o progresso dos
alunos deve ser entendido?
- Quem pode ser considerado como aluno com necessidades educativas especiais numa escola
inclusiva?
Aqui estão alguns tipos de abordagens instrutivas recomendadas para o ensino do conteúdo de
alunos com deficiência intelectual:
Abordagens visuais
A abordagem de ensino mais recomendada para alunos com deficiência intelectual é usar
instruções visuais. Os alunos geralmente evidenciam pontos fortes no pensamento concreto, na memória
repetitiva e na compreensão dos aspectos visuais-espaciais e um turbilhão de dificuldades no pensamento
abstrato, conhecimento social, comunicação e atenção. As instruções pictóricas e escritas geralmente
podem ajudar o aluno a aprender, comunicar e desenvolver o autocontrole.
Uma das vantagens do uso de avisos visuais é que os alunos podem usá-los desde que precisem de
processar informações. Ao contrário deles, a informação oral é transitória: uma vez dita, a mensagem não
está mais disponível. As informações orais podem causar problemas para os alunos que têm dificuldade
no processamento da linguagem e precisam de tempo extra. Além disso, pode ser difícil para o aluno com
NEE assimilar informações relevantes e, simultaneamente, ser capaz de bloquear a estimulação em
segundo plano. Usando instruções visuais, permitimos que o aluno se concentre na mensagem.
Relógios visuais e símbolos visuais variam em complexidade, de simples e concretos a abstratos.
O continuum varia de objeto ou situação real para fotografia colorida, imagem colorida, imagem em preto
e branco, linha e, finalmente, até o símbolo gráfico e a linguagem escrita. Objetos são a forma mais
simples de ajuda. Os símbolos gráficos, embora distantes do espectro / continuum das representações
visuais, em termos de complexidade e abstração, provaram ser eficazes, no caso de estudantes com NEE.
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Atualmente, existem inúmeros software que fornecem acesso rápido a símbolos gráficos e à capacidade
de criar símbolos personalizados gratuitamente ou a preços acessíveis.
As instruções visuais podem ser usadas de várias maneiras na sala de aula. No entanto, para serem
eficazes, eles devem corresponder ao nível de compreensão do aluno, ou seja, garantindo que estejam no
ponto apropriado no continuum da complexidade de que falamos anteriormente. O uso de um gráfico de
linhas para apoiar o aluno quando este precisar de fotografias coloridas para entender, só gera frustração
para todos os participantes do ato educativo. Dada essa precaução, os meios visuais são muito úteis e
podem ser usados para:
• organização da atividade do aluno - programas diários, miniprogramas;
• listas de atividades, calendários, quadros de opções;
• fornecer instruções para o aluno - representação visual da colocação dos alunos na sala de aula,
arquivos com indicações específicas sobre atividades, ícones e instruções escritas para aprender novas
informações;
• apoiar o comportamento desejável - exibir regras de comportamento e representações para
sinalizar as etapas da rotina diária;
• ensino de competências sociais - representações pictóricas de histórias sociais;
• representação de uma situação social com dicas sociais e respostas apropriadas, desenvolvidas
para uma situação específica do aluno;
• ensinar o autocontrole - ícones de autocontrole, que indicam as expectativas comportamentais.
A principal pergunta a colocar ao programar uma atividade ou ao envolver-se numa prática é:
como podem essas informações ser apresentadas num formato visual simples? Escolhemos avisos visuais
com base no nível de compreensão do aluno sobre suas capacidades e as respostas que ele dá.
Outras abordagens
Dar elogios precisos e positivos à medida que o aluno aprende. Fornecer aos alunos informações
precisas sobre o que estão a fazer de foma correta ou errada, por exemplo, "Coloriste muito bem essa
imagem!" ou "Resolveste muito bem esses problemas de matemática!".
Elogios generalizados podem levar a um aprendizagem não intencional, difícil de prever. Os
alunos com NEE podem aprender por meio de tentativas. Portanto, direcionar elogios a comportamentos
muito específicos é um aspecto muito importante: "Miguel, está a ir muito bem com essas operações
matemáticas!". A aprendizagem baseada em associações irrealistas pode ocorrer se os alunos
correlacionarem erradamente algo que fazem, com os elogios recebidos. Dizendo exclusivamente "Bravo
Miguel!", quando o Miguel se levanta enquanto resolve o problema de matemática, pode resultar numa
correlação entre elogios permanentes e gerais.
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Uso do reforço significativo
Os reforços podem ser desde elogios sobre assuntos tangíveis que melhoram o comportamento do
aluno. Alunos com NEE não podem ser motivados com reforços comuns que funcionam com outros
alunos. Eles podem preferir passar algum tempo sozinhos, podem querer ter tempo para conversar com
uma pessoa preferida na escola, podem querer optar por uma ida ao bar, podem querer fazer um exercício
de rotina (por exemplo, uma caminhada), podem querer ter tempo para brincar com um objeto desejado,
podem querer ouvir música, podem querer jogar um jogo, optar por uma rotina preferida ou podem querer
optar por elementos que fornecem estimulação sensorial nesse momento. É importante saber o que
funciona como reforço para cada criança. Um perfil de atividades ou outros elementos de reforço são
preferidos pelo aluno, podendo ser muito útil. Este tipo de lista - "gostos / desgostos" - pode ser
desenvolvido com a ajuda da família e compartilhado com todo o corpo docente.

Planear as tarefas para um nível de dificuldade apropriado
Os alunos com NEE podem ser particularmente vulneráveis à ansiedade e intolerantes a
sentimentos de frustração se não puderem executar as tarefas que lhes foram atribuídas. Aumentar
gradualmente o nível de dificuldade e apoiar a aprendizagem (especialmente com informações visuais,
em vez de apenas explicações orais) ajudará a minimizar a frustração do aluno.

Usar materiais adequados à idade
É importante respeitar a dignidade dos alunos com NEE, sobretudo através do tipo de material
escolhido para a lecionação. Mesmo que uma aula necessite de ser significativamente modificada, a
aprendizagem dos materiais deve ser apropriada à idade do aluno. Não se deve subestimar a capacidade
do aluno em entender com base nas aparências e, da mesma forma, não se deve refirir, constantemente, o
padrão dos alunos normais. Cada aluno é único e possui um limite a partir do qual a aprendizagem pode
ocorrer efetivamente. Um professor dedicado pode observar o limiar de aprendizagem e gerar uma
mudança fundamental na curva de aprendizagem de um aluno com NEE.

Oferecer oportunidades para expressar escolha / preferência
Uma vez que os alunos com NEE podem ficar frustrados, com freuência, com sua incapacidade de
se fazerem entender, precisam de mais prática para fazer escolhas que sejam benéficas para si mesmos.
Lembremo-nos de que muitos aspetos das suas vidas podem ser bem estruturados e controlados por
adultos. Às vezes, os alunos continuam a escolher uma atividade ou objeto porque não sabem como
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escolher outro. Nos métodos individuais de dar aos alunos a oportunidade de escolher na ausência de
capacidade de comunicação devem, portanto, ser desenvolvidos. A aprendizagem direta para fazer
escolhas pode ser um método útil. A escolha deve ser limitada a uma ou duas atividades favoritas até que
o aluno entenda o conceito de escolha. As escolhas abertas não aumentam a capacidade do aluno de fazer
escolhas e podem levar à frustração.

Dividir as instruções orais em pequenas etapas
Ao fornecer instruções para os alunos com NEE, devemos evitar séries extensas de informações
orais. De acordo com o já referido acima, a instrução oral com dicas visuais e representações ajudará os
alunos a entender. Devemos prestare atenção aos problemas de processamento e estimulação. Alunos com
NEE podem precisar de mais tempo para responder, em relação a outros alunos. Isto pode estar
relacionado com a dificuldades cognitivas e / ou motoras. Os alunos com NEE podem precisar demais
tempo para processar cada componente da mensagem ou requisito e, portanto, precisar de mais tempo
para responder. Fornecer tempo extra em geral e tempo suficiente entre a instrução e as respostas dos
alunos são algumas estratégias importantes para apoiar os alunos com NEE.

Usar exemplos práticos e atividades práticas
Habitualmente, ensina-se ideias abstratas e pensamentos conceptuais, usando exemplos
específicos e alterando os exemplos para que o conceito não seja aprendido acidentalmente como sendo
aplicado de uma determinada maneira. Usamos a análise de tarefas. Os professores e pais podem precisar
de organizar tarefas complexas em subtarefas e consolidá-las em pequenos passos que podem ser
aprendidos. Para cada etapa de uma tarefa complexa, o aluno deve ter as competências necessárias para
realizá-la. Essas sub-competências podem ser aprendidas e reforçadas sucessivamente. Por exemplo, ao
por em prática uma autonomia pessoal, como por exemplo, escovar os dentes, a tarefa pode ser dividida
em sub-competências: obter a escova de dentes e a pasta de dente, abrir a água, umedecer a escova de
dentes, desaparafusar a tampa da pasta de dentes, colocar a pasta de dentes na escova de dentes, etc. As
competências para a vida, as competências sociais e acadêmicas podem ser analisadas e abordadas como
tarefas e subtarefas, com cada etapa aprendida e depois vinculada à próxima subtarefa da cadeia.

Usar o método de teste discreto
O uso de instruções para ajudar os alunos a aprender é um elemento importante da foramção para
alguns alunos com NEE. Os avisos podem ser físicos, gestuais ou verbais. Elas devem ser usadas apenas
enquanto necessárias, porque os alunos podem tornar-se dependentes de solicitações. Ao usar o método
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de teste discreto, o instrutor apresenta o estímulo para o comportamento desejado (dá as instruções) e
pergunta ao aluno; o aluno responde e, em seguida, o instrutor dá consequências com base em princípios
comportamentais. O aviso geralmente é projetado para modelar o comportamento desejado ou para ajudar
o aluno a executá-lo.

Introduzir tarefas desconhecidas num ambiente familiar, sempre que possível
Quando não é possível introduzir tarefas desconhecidas num ambiente falível, preparamos o aluno
para a nova tarefa usando elementos de suporte, como fotos, vídeos e / ou histórias sociais.

Organizar os materiais e situação de ensino para destacar o que é importante
Utilizamos materiais de apoio escolar e recursos visuais para:
• ajudar o aluno a ter acesso a informações de vária ordem;
• ensinar novas tarefas.
Por exemplo, removemos materiais estranhos da mesa antes de tentar ensinar uma competência.
Ou, tão somente, apresentamos o texto que se deseja ler em vez do livro inteiro. Destacamos palavraschave, como caractere, nome no texto, para que sejam notadas.

Direcionr e estender a atividades úteis
Se o aluno estiver a trabalhar um objeto ou assunto, como cor ou forma, podemos usá-lo para
ensinar um conceito. Uma atividade de aprendizagem pode ser centrada num único assunto. Devemos
conhecer o aluno e manter uma lista de pontos fortes e interesses. Os membros da família podem fornecer
informações valiosas para os professores sobre as capacidades desenvolvidas em casa e na comunidade.
Capacidades e comportamentos de aprendizagem desejáveis podem ser construídas sobre eles.

Desenvolver áreas de talento e interesse
Se o aluno demonstrar interesse e capacidades especiais num campo específico (por exemplo,
música, teatro, arte, desenho, computador), essas constituem oportunidades para desenvolver
conhecimentos adicionais nessa área.
Um elemento definidor da gestão da turma num contexto inclusivo é a gestão do conteúdo, que se
refere principalmente à maneira de organizar o conteúdo do ensino, ao estilo do próprio ensino.
Elementos importantes estão envolvidos nesse processo, como:
• escolher e coordenar materiais de ensino-aprendizagem (livros didáticos, materiais)
demonstrativo, distributivo;
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• identificação de estratégias de ensino, adequadas ao potencial de aprendizagem das crianças;
• coordenar o grupo de alunos (formação em atividades anteriores ou sucessivas para realizar uma
aula (por exemplo, procurar informações adicionais sobre um tópico específico, desenvolver projetos,
ensaios, referir-se ao tópico), criar bancos, criar grupos, etc;
• coordenação do trabalho individual;
• avaliação contínua e avaliação dos esforços das crianças;
• gestão de tempo e outros recursos;
• gestão ambiental (móveis, colocação de equipamentos), etc.
Da perspectiva das estratégias de ensino, a gestão do conteúdo é crucial para garantir o sucesso
das atividades da sala de aula. As decisões do professor sobre estratégias de aprendizagem serão
influenciadas pelo seu conhecimento sobre as crianças, pelo seu potencial, interesses e pela sua
capacidade de participar.
Do ponto de vista do conteúdo da aprendizagem e da realização de objetivos educativos, no caso
de crianças com NEE, poderão ser aplicadas adaptações psico-pedagógicas e mudanças curriculares,
conforme o adequado. Igualmente importante é a gestão das relações interpessoais, que, em sentido
amplo, tem como alvo a classe como um microssistema social, no qual estão concentradas as
responsabilidades e expectativas dos sujeitos do processo educativo. A gestão do relacionamento refere-se
a todo o espectro de relacionamentos professor-aluno, professor-professor, professor-pai, comunidade de
professores etc. Esse tipo de gestão envolve a abordagem de algumas formas de trabalho e comunicação
que valorizam tanto quem aprende, como o que se se aprende. Por outras palavras, a cultura
organizacional da turma como um microssistema será determinada pela qualidade das relações
interpessoais, mas também pela cultura da comunidade em que elas operam (escolar e social).
A escola, enquanto entidade, deve trabalhar em estreita colaboração com a comunidade e esse
vínculo será continuamente modificado de acordo com a dinâmica social em geral.
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Conceitos chave:
Requisitos educativas
especiais
Desenvolvimento
Desenvolvimento típico /
atípico
Características de
desenvolvimento
Indicadores e níveis de
desenvolvimento
A área atual e a área
seguinte de
desenvolvimento
Mudanças evolutivas
Mudanças situacionais
Períodos sensíveis.

Objetivo: Como resultado do estudo deste capítulo,
os participantes:
• possuirão conhecimentos e terão competência
para definir e classificar requisitos educativos
especiais (NEE);
• serão capazes de determinar as particularidades
do desenvolvimento da criança em diferentes
períodos ontogenéticos;
• serão capazes de identificar o NEE;
• terão competências para correlacionar os
conceitos teóricos do ritmo de desenvolvimento
individual com a prática educativao atual,
principalmente nos aspectos de identificação do
NEE, elaboração do PEI, criação de ambientes de
aprendizagem
adaptados
às
necessidades
individuais das crianças;
• terão as atitudes e percepções corretas em relação
ao NEE e à escola inclusiva; poderão usar a
individualidade como uma dimensão da
diversidade humana.

3.1. Requisitos de educação especial: conceitos, definições,
classificações
O conceito de requisitos especiais / requisitos educativos especiais sofreu uma evolução sinuosa
nas últimas décadas, sendo discutida a racionalidade e a solidez de sua existência. Utilizada,
predominantemente, em relação às crianças com deficiência, a frase requisitos educativas especiais foi
lançada no momento da publicação do Relatório Warnock (Reino Unido, 1978).
O relatório Warnock "anulou" as concepções e preconceitos existentes de crianças "diferentes" e
demonstrou que as necessidades humanas são muito complexas e que as necessidades educativas podem
ser encontradas de diversas formas. A sintaxe dos requisitos educativos especiais demonstra que o critério
educativo conseguiu coordenar os critérios médicos, psicológicos e sociológicos de avaliação e orientação
escolar dos alunos com vários problemas de desenvolvimento. Com base nestas ideias básicas, o
Relatório Warnock estabeleceu três princípios fundamentais:
• O termo "crianças com necessidades educativas especiais" deve ser usado para se referir a
crianças com dificuldades de aprendizagem que necessitam de apoio especial para superar essas
dificuldades.
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• As crianças com necessidades especiais devem ser treinadas nas escolas públicas e deve haver
uma visão "positiva e provocativa" das necessidades especiais, destacando as suas capacidades e o
potencial das crianças.
• As escolas devem levar em consideração o facto de que requisitos educativos especiais podem
ser transitórios e que os programas de formação devem ser fornecidos de forma que esses requisitos sejam
atendidos.
Embora formuladas há cerca de 40 anos, muitas das mais de 220 recomendações no Relatório
Warnock são atuais e válidas nos dias de hoje e são pontos-chave na abordagem das NEE. Após o
Relatório Warnock, somente em agosto de 1990, durante o Congresso Internacional de Educação Especial
em Cardiff, que teve como tema o paradigma "Requisitos educativos especiais - reais ou artificiais?",
foram feitos os esclarecimentos necessários e foi decidido que NEE é o termo que reflete exatamente os
problemas de aprendizagem. O conceito foi assumido pela UNESCO, desenvolvido e enriquecido com
novos significados.
No seminário sub-regional organizado pela UNESCO em Viena, em novembro de 1992, foi
enfatizada a ideia de que NEE é o termo apropriado para definir as necessidades educativas específicas,
manifestadas por pessoas com vários problemas de aprendizagem, determinados ou não por uma
deficiência.
Posteriormente, em 1994, na Conferência de Salamanca, conhecida como o notável evento
mundial durante o qual, pela primeira vez, a visão de educação inclusiva foi adotada, a UNESCO
reinterpretou a educação especial, substituindo-a, como termo e conceito, pelos requisitos de educação
especial. A razão dessa mudança terminológica está relacionada ao facto da educação especial sugerir
uma abordagem exclusiva e, portanto, discriminatória, enquanto a educação para necessidades especiais
enfatiza que certas crianças podem ter certos requisitos especiais e que podem ser satisfeitas em
ambientes de aprendizagem comuns e inclusivos (não apenas em ambientes educativos separados).
O conceito expresso em educação para necessidades especiais refere-se a uma educação altamente
individualizada, baseada na flexibilidade e adaptação contínuas da abordagem educativa para atender às
necessidades das crianças.
Este tipo de educação envolve:
• educação adaptada às particularidades individuais;
• educação adaptada às características de uma certa deficiência / dificuldade / incapacidade;
• educação através de uma intervenção específica (reabilitação / recuperação);
• atividades educativas complementares às da educação geral.
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Outro episódio importante na evolução do conceito de NEE ocorreu em 1995, quando a UNESCO
lançou a classificação oficial da NEE. Além da importância universalmente reconhecida e aceite de apoiar
crianças com NEE, atualmente não há consenso ao nível europeu e global, na definição de requisitos
educativos especiais. A formulação dessa definição é obstruída pela ausência de um sistema harmonizado
para classificar as dificuldades individuais de aprendizagem. Existem diferenças significativas entre as
definições promovidas / usadas em diferentes países e entre os significados sociais em que essas
definições se baseiam.
De uma perspectiva etimológica, as dificuldades de aprendizagem são divididas em duas grandes
categorias:
• Reais: causadas por deficiências e incapacidades difíceis de ver (ocultas), relacionadas apenas ao
indivíduo, estão relacionadas com as suas deficiências e incapacidades geradas por fatores genéticos,
doenças, traumas, acidentes, etc.
• Induzidas: determinadas pelo ambiente em que a criança está e pelas suas influências, mas
também pelas características específicas do desenvolvimento. Eles podem ocorrer durante e no final do
ciclo de aprendizagem. Existem várias causas que condicionam as dificuldades de aprendizagem
induzidas: tempo insuficiente de aprendizagem; lacunas anteriores no processo de aprendizagem; a
ausência de estratégias e técnicas de aprendizagem eficazes, adaptadas à criança concreta; falta de um
regime de trabalho organizado; a baixa qualidade do processo de educativo na sala de aula; excesso de
população escolar; absentismo, etc.
Os alunos de NEE vivem, portanto, uma situação específica, geralmente desfavorável no processo
de aprendizagem e desenvolvimento: essa situação pode manifestar-se em aspectos orgânicos, biológicos
ou familiares, sociais, ambientais ou combinações destes. Um aluno com NEE pode ter um distúrbio
cerebral sério, ou disfunção cerebral leve e percetivamente leve, ou conflitos familiares sérios, ou
situações condicionadas por um ambiente social e cultural diferente ou privado, pode ser marcado por
reações emocionais inadequadas e / ou distúrbios comportamentais etc.
Essas e outras situações causam direta ou indiretamente - através da ação de outros fatores
mediadores - dificuldades, obstáculos ou atrasos nos processos de aprendizagem. Essas dificuldades
podem ser globais e generalizadas (por exemplo, autismo) ou específicas (por exemplo, dislexia); de
gravidade moderada ou profunda; permanente ou transitória.
Classificação de NEE
Com base nos estudos e pesquisas de campo, o NEE pode ser classificado em dois grandes grupos:
I. Requisitos educativos especiais, condicionados por uma deficiência;
II. Requisitos educativos especiais, que não são condicionados por uma deficiência.
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O grupo I inclui as deficiências em / desenvolvimento, nomeadas de acordo com a legislação
sobre deficiência e que se referem à classificação da UNESCO, 1995, com o maior uso mundial.
• dificuldades / dificuldades de aprendizagem;
• Dificuldades / deficiências intelectuais / graves dificuldades de aprendizagem;
• Distúrbios da fala (distúrbios);
• deficiências físicas / neuromotoras;
• baixa visão;
• deficiências auditivas;
• Transtornos emocionais e comportamentais.
A classificação da UNESCO sugere que cada tipo de deficiência confere ao desenvolvimento da criança
certas características / particularidades, e os seus conhecimentos interferem no processo de avaliação do
desenvolvimento da criança, com o propósito de verificar as suas necessidades e no processo de conceção,
em resposta à educação especial, requisitos dos programas / serviços de apoio educativo, destinado a
remediar as deficiências / dificuldades.

O grupo II refere-se a problemas de aprendizagem decorrentes de certas situações de risco nas
quais crianças (de origens socio-económicas desfavorecidas, pertencentes a grupos étnicos minoritários,
crianças de rua, que têm doenças crônicas e incuráveis, exploradas ou abusadas, etc.) podem ser incluídas
nas situações que afetam a capacidade de aprendizagem das crianças. Nesse caso, o conceito de requisitos
educativos especiais sobrepõe-se ao conceito de situação de risco, que, atualmente, se estende a novos
aspectos, identificando riscos biológicos, sociais e educativos que afetam o desenvolvimento da criança e
o seu desempenho na aprendizagem.
Na maioria das vezes, o segundo grupo designa os NEE como transitórios, que são "restaurados"
devido a fatores externos que colocam em risco a motivação e a capacidade de aprendizagem da criança e
que, com o apoio apropriado, podem ser remediados. As NEEs transitórias, que são menos complicadas,
também requerem identificação, avaliação das particularidades das manifestações e programação /
prestação de serviços de apoio educativo, pois, se não forem atendidas, podem transformar-se em sérias
dificuldades de aprendizagem. Por outro lado, as intervenções precoces, qualificadas e qualitativas,
podem levar ao processo inverso: transformar NEE complexas em problemas menos graves ou até
favorecer a sua reparação completa.
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Outra classificação SEN é dada pela OCDE, que, com base no CITE, refere-se aos três grupos de
requisitos a seguir:
• Categoria A: deficiências com claras causas biológicas / orgânicas;
• Categoria B: dificuldades de aprendizagem que não resultam de uma deficiência;
• Categoria C: dificuldades resultantes de desvantagens socio-económicas, culturais e / ou
linguísticas.
Considerando todos os tipos de classificações de NEE, podemos generalizar as seguintes
categorias:
Incapacidade:
• intelectual;
• neuro-motora;
• sensorial;
• múltipla, complexa.

Transtornos específicos do desenvolvimento / dificuldades de aprendizagem
• dislexia;
• desortografia;
• disgrafia;
• discalculia.
Ooutras NEE
 desvantagens socio-económicas;
 desvantagens de linguagem;
 desvantagens culturais.

3.2. Particularidades no desenvolvimento da criança com necessidades
educativas especiais
Toda a criança tem uma série de especificidades e características que dizem respeito à sua maneira,
estilo, ritmo e especificidade para se desenvolver. Devido ao desenvolvimento específico, podem ocorrer
outros fatores que influenciam o desenvolvimento, desequilíbrios e atrasos e / ou várias deficiências no
desenvolvimento da criança.
De acordo com a classificação da UNESCO (1995), os requisitos educativos especiais são:
• distúrbios emocionais e comportamentais;
• distúrbios de linguagem;
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• dificuldades de aprendizagem;
• atrasos / deficiências mentais / graves dificuldades de aprendizagem;
• deficiências neuromotoras;
• deficiências visuais;
• deficiências auditivas.
Esta lista é complementada com outras possíveis situações de risco para:
• crianças que crescem em zonas desfavorecidas;
• crianças pertencentes a grupos étnicos minoritários;
• crianças de rua;
• crianças com SIDA;
• crianças com comportamentos desviantes.
A educação inclusiva visa desenvolver uma abordagem centrada na criança / aluno, reconhecendo
que todas as crianças têm necessidades de aprendizagem diferentes e que aprendem de maneiras e ritmos
diferentes.
Requisitos educativos especiais:
- Requer uma escolaridade adaptada às características individuais e / ou específicas de uma
deficiência;
- Evidencia uma intervenção específica, através de capacitação / reabilitação / recuperação
apropriada;
- Requer a individualização da abordagem educativa, enfatiza a importância da avaliação da
criança numa perspectiva educativo (em termos de potencial de aprendizagem e currículo) e da
intervenção educativa específica, diferenciada e adaptada às particularidades individuais.
Crianças com necessidades educativas especiais precisam de apoio adicional, atividades
específicas para realizar as tarefas de aprendizagem, que diferem das atividades e da abordagem da
maioria das crianças. Essas crianças enfrentam diferentes tipos de dificuldades:
• movimento e dificuldades de movimento, para pessoas com deficiência física;
• dificuldades de expressão, comunicação e orientação no espaço, para pessoas com deficiências
sensoriais;
• dificuldades de adaptação ao modo de vida cotidiano e às exigências da vida social, para crianças
com deficiência mental;
• dificuldades psicológicas e sociais manifestadas em barreiras psicológicas, que ocorrem entre
pessoas com deficiência, como resultado das dificuldades encontradas nas atividades diárias, profissionais
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ou sociais, bem como devido a preconceitos ou representações deformadas quanto às possibilidades e
atividades das pessoas. com deficiências.
Comportamentos que podem sinalizar alguns problemas para a criança e sua necessidade de serem
observados / avaliados com mais cuidado.
Qualquer criança pode exibir alguns desses comportamentos e não tem problemas específicos.
Porém, se a criança continuar exibindo mais comportamentos abaixo, ela deve ser avaliada mais de perto
por especialistas (médico de família, assistente social, psicólogo, psico-neurologista, oftalmologista,
surdo-pedagogo, ortopedista etc.).
É MUITO IMPORTANTE que todas as pessoas que interagem com a criança (pais, professores
etc.) conheçam esses sinais para ajudar a criança no momento. Essa lista pode ser usada para registrar
informações sobre a criança, para obter uma pontuação detalhada dos comportamentos observados,
incluindo frequência, intensidade e duração, idade em que foi detectada.

Para ouvir:
- Não vire a cabeça após a produção de um novo som ou de uma nova voz;
- Não obtém resposta quando se dirige à criança de uma outra sala;
- Gire sempre o mesmo ouvido quando quiser ouvir melhor;
- Existem infecções frequentes no ouvido, o ouvido / ouvidos são frequentemente afetados por
doenças;
- Evidencie uma reação acentuada aos ruídos inesperados;
- A criança não responde quando falae para ela, se ela não puder vê-lo;
- Olhe para o movimento dos lábios da criança quando fala com ela;
- Fale muito devagar ou muito alto;
- Não fale de forma estranha e impercetível;
- Use mais gestos do que palavras para comunicar;
- A atenção à música ou a histórias não dura mais do que 5 minutos.

Para ver:
- Movimenta as pálpebras, levanta ou vira a cabeça para observar as esquinas e os cantos dos
objetos;
- Muitas vezes a criança supera as coisas ou entra no jogo;
- Ela esfrega os olhos frequentemente ou reclama se sente a falta deles;
- Ela não é capaz de encontrar pequenos objetos que atira fora;
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- Evidencia pálpebras vermelhas e manchas nos olhos;
- Eles esfregam os olhos frequentemente ou reclamam porque sentem a falta deles;
- Fechea um olho ao olhar para algo, cruzando o olhar;
- Muitas vezes aproxima livros ou outros objetos para muito perto dos olhos.

Para falar:
- Aos 18 meses, a criança ainda não diz à mãe;
- Aos 2 anos, a criança não consegue nomear objetos e pessoas da família; ele não fala nada;
- Aos 3 anos, a criança não consegue repetir pequenos poemas ou músicas;
- Aos 4 anos, a criança não produz frases simples;
- Aos 5 anos, a criança não é compreendida por pessoas fora do círculo famíliar;
- Fala de maneira diferente das crianças da mesma idade;
- Não mostra interesse em livros ou histórias;
- Não obedece a comandos verbais simples;
- Repete, em forma de eco, as perguntas ou outro material verbal após os 3 anos de idade.

Para compreender:
- No 1.º ano de idade ela não reage quando ouve seu nome;
- Aos 3 anos, ela não consegue identificar diferentes partes do rosto e não consegue seguir
histórias simples;
- Depois de 3-4 anos, ela não responde a perguntas simples sobre uma história;
- Aos 4 anos de idade, não se consegue obter respostas para peeguntas como: "O que fazes
quando estás com fome?" ou "O que fazes quando estás com sono?".
- Ela não consegue resolver problemas simples, tais como resolver quebra-cabeças ou cortar
imagens ou cumprir uma ordem simples;
- Aos 5 anos, ela parece não entender o significado das palavras como "hoje, amanhã";
- É difícil entender coisas simples que outras crianças da idade dela entendem perfeitamente;
- Aos 5 anos de idade, ela não possui capacidade de de memória, como repetir sequências
curtas de números ou dizer o que está a faltar num grupo de objetos.

Para se movimentar:
- Aos 10 meses ela não consegue ficar parada;
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- As partes do corpo são melhor coordenadas ao caminhar ou correr;
- As suas mãos tremem ou ficam está fora de controle ao executar tarefas de coordenação
motora fina;
- Aos 4 anos de idade não consegue manter o equilíbrio numa perna por pouco tempo;
- Aos 5 anos de idade não consegue atirar de volta uma bola que lhe é lançada.

Para o jogo:
- No 1.º ano de idade, a criança não aprecia jogos de movimentos simples;
- Aos 2-3 anos de idade, ela não brinca com objetos comuns (colher, sabão, etc.);
- Aos 4 anos de idade, ela ainda não brinca com outras crianças - ela não participa de jogos de
grupo ou papeis em grupo;
- Atrapalha frequentemente as brincadeiras das crianças;
- Não brinca como crianças da sua idade.

Em interação com adultos ou crianças:
- Opõe-se à separação dos pais;
- Evita adultos desconhecidos; não gosta de ser tocado por outras pessoas (crianças, adultos);
- Evita certas crianças, sente-se atraída por apenas uma criança;
- Aos 5 anos de idade, ela não compartilha (brinquedos, livros, doces, papeis, etc.) com outras
crianças e não sabe esperar pela sua vez;
- Tem comportamentos agressivos.

Para evitar atrasos no desenvolvimento, ao identificar problemas, é importante conhecer / prever o
nível de desenvolvimento, já que um distúrbio / atraso ou desvio numa área específica do comportamento
pode manifestar-se diferentemente durante o desenvolvimento. Os efeitos a longo prazo dos déficites
cognitivos ou dum ambiente inadequado podem causar problemas em muitas áreas do desenvolvimento,
incluindo aquelas que não estavam obviamente relacionadas com o problema principal. Por exemplo, o
déficit afetivo pode ser o precursor de possíveis problemas no campo cognitivo, porque a experiência de
vida cheia de falhas influenciará posteriormente o desempenho cognitivo, tornando o desenvolvimento
deficitário em todas as áreas de desenvolvimento.
A partir do momento em que a criança nasce, o seu desenvolvimento começa a ser monitorizado
de várias maneiras: aumento do peso, aumento da altura, estado de vigília - sono, movimento, fala, reação
emocional, brincadeira, interação, comunicação, resultados escolares, adaptação a novas condições de
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vida, etc. Todas estas coisas são feitas para poder identificar quaisquer sinais dum desenvolvimento que
não siga o percurso normal.
O desenvolvimento particular também se refere às mudanças pelas quais a criança refina os seus
conhecimentos, comportamentos e capacidades. O desenvolvimento típico dá-nos uma imagem geral do
progresso da criança em comparação com os seus pares. O desenvolvimento atípico ocorre quando uma
criança está atrás ou à frente de outras crianças da mesma idade, em qualquer uma das áreas de
desenvolvimento físico e mottricidade (fina e ampla; salto, corrida, desenho, construção), cognitivo
(pensamento, compreensão, resolução de problemas), social (iniciar contacto com outra criança, jogos em
grupo), linguagem e autonomia (vestir, comer, lavar).
Mesmo que cada criança seja única, com o seu próprio grau de crescimento, também existem
situações em que surgem preocupações com o seu desenvolvimento físico: a criança não ganha peso ou
cresce em altura numa grau reconhecido como padrão para a idade. Estes sinais de desenvolvimento
atípico podem ser causados por problemas de saúde ou determinadas condições ambientais, afetando o
desenvolvimento a longo prazo da criança.
O desenvolvimento de capacidades de motricidade fina e ampla também são dimensões do
desenvolvimento físico, que devem ser levadas em consideração no processo de avaliação do nível de
desenvolvimento. Há desenvolvimento atípico a nível motor, expresso pelo atraso na formação de uma ou
mais capacidades motoras. Por exemplo, uma criança de três meses de idade, com desenvolvimento típico,
levanta a cabeça e o peito quando está deitada de bruços, segura objetos, e a criança com
desenvolvimento atípico não progride para aprendê-lo. A intervenção precoce, neste caso, é
extremamente importante, pois essas dificuldades não desaparecem com o tempo, mas persistem na
ausência de uma abordagem nesse sentido.
O desenvolvimento social geralmente evolui atipicamente. As competências sociais ajudam a
criança a ter amigos, a desenvolver um relacionamento próximo com os membros da família e outros
adultos no ambiente de vida. Das interações com o outro, a criança aprende quais são os comportamentos
apropriados, as regras sociais, desenvolve novas competências e conhecimentos. Portanto, é importante
que os pais prestem atenção às competências sociais da criança e, se percecionarem dificuldades, é
aconselhável consultar um especialista.
O desenvolvimento cognitivo, enquanto área de desenvolvimento, engloba os processos e funções
psíquicas: memória, pensamento, atenção, compreensão, programação, resolução de problemas, funções
executivas, estando esta área de desenvolvimento em interação direta com os domínios sociais, afetivos e
linguísticos. As crianças que manifestam atrasos no desenvolvimento cognitive, necessitarão de uma
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intervenção específica e individualizada, de uma educação inclusiva e de programas de trabalho
individualizados, dependendo das necessidades identificadas.
Competências de vida independente referem-se a competências de vida de adaptação, que ajudam
a criança a funcionar da maneira mais independente possível. O nível de desenvolvimento de
competências de vida independente está diretamente relacionado com a idade da criança. Conhecer os
sinais de desenvolvimento atípico é importante para iniciar o apoio o mais cedo possível, o que ajudará a
criança a progredir em direção a uma vida independente. A linguagem e a comunicação são áreas
extremamente importantes para o aumento do desenvolvimento infantil. Ao mesmo tempo, nessa área, é
arriscado estabelecer o nível / grau de desenvolvimento de determinadas aquisições, de acordo com a
idade. Existem, de facto, grandes variações entre crianças na aquisição da linguagem. Os sinais de um
desenvolvimento atípico da linguagem são expressos no subdesenvolvimento total da linguagem, um
atraso significativo no desenvolvimento da fala em comparação com crianças da mesma idade, mantendo
uma pronúncia defeituosa após 4 anos, etc. As crianças são diferentes e passam pelos estágios de
desenvolvimento de maneira diferente. No seu desenvolvimento, toda a criança precisa de cuidados e
estímulos constantes dos adultos que cuidam delas, que as educam e que as ajudam.
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3.3. Identificação de requisites para a educação especial
Identificação de requisitos educativos especiais. A identificação de problemas no desenvolvimento
infantil e, implicitamente, requisitos educativos especiais é extremamente importante, do ponto de vista
da intervenção precoce, como resultado das deficiências / dificuldades que podem ser reduzidas ou até
sanadas.
No processo de observação todos os adultos que têm tarefas no apoio à criança participam:
• O corpo docente (educadores, professores, professores de apoio, psicólogos, terapeutas da fala)
tem a capacidade de fazer uma observação pedagógica profissional. O seu contributo permite identificar
as informações mais relevantes, detetados em relação à criança e as suas particularidades de
desenvolvimento.
• Pais, que conhecem melhor o filho, a história de seu desenvolvimento, aspectos da vida familiar,
práticas educativas usadas na família, o relacionamento da família com a instituição educativa, os planos
futuros da família em relação à criança. Em todos os casos, os pais serão sujeitos importantes na tomada
de decisões sobre a criança - quer se refiram à situação da criança na família ou na escola.
• Profissionais das áreas não educativas (saúde, assistência social, ordem pública) que, em virtude
de suas funções, interagem com a criança. Eles podem trazer novos aspectos, análises e argumentos
complementares sobre as necessidades especiais da criança: de desenvolvimento ou educativo.
A observação geralmente é realizada, não num único momento de avaliação, mas por um período
mais longo, suficiente para formular descobertas e conclusões relevantes. A recorrência das operações da
criança, em diferentes situações, permite identificar as dificuldades e as suas causas.
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Atividades práticas

Discussão
1. Argumentar a importância da identificação precoce da NEE.
2. Descrever 5 fatores de risco no ambiente de crescimento da criança que podem afetar o seu
desenvolvimento.
3. Organizar debates sobre o tópico "Desenvolvimento típico vs. desenvolvimento atípico".

Trabalhar em pares / em grupos
1. Discutir em pares e identificar pelo menos 5 exemplos de NEE que não são condicionados por
deficiências. Explicar as razões pelas quais as situações dessas crianças são consideradas CES.
2. Descrever como o desenvolvimento do tempo e do ambiente em que ela vive influenciou o seu
desenvolvimento.
3. Argumentar a importância de evitar atrasos no desenvolvimento e identificação precoce do
desenvolvimento infantil atípico.

Avaliação:
Apresentar argumentos para cada opção.
1. Descrever como os contextos históricos influenciam a percepção do desenvolvimento infantil.
2. Argumentou em quais contextos profissionais o conhecimento sobre o desenvolvimento da criança é
aplicado?
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Conceiots chave:
Abordagem
individualizada
Identificação e
intervenção precoces
A abordagem holística
A criança como centro
Apoio educativao
Programa educativo
individualizado
Currículo geral com
adaptações
Currículo modificado
Ambiente inclusivo
Desenho universal
Avaliação

Objetivo: Como resultado do estudo deste
capítulo, os participantes:
• adquirirão conhecimentos sobre os mais recentes
conceitos e tendências na abordagem
individualizada da criança;
• conhecerão e serão capazes de projetar,
organizar e prestar várias formas de apoio
educativo às crianças com NEE;
• terão competências para planear e organizar o
processo educativo de acordo com os princípios da
educação inclusiva;
• treinarão as competências necessárias como
participante do processo de PEI, adquirindo
capacidades para adaptar e modificar o currículo
geral;
• conhecerão e poderão aplicar / executar os
procedimentos específicos subscritos para a
avaliação do conhecimento / progresso das
crianças com NEE.

4.1. Conceitos e tendências atuais na abordagem individualizada da criança
A abordagem individualizada refere-se a políticas e práticas educativas destinadas a identificar e
aperfeiçoar os pontos fortes das crianças. Esta visão envolve a transição de uma abordagem deficiente,
focada em problemas e patologias, para a abordagem da perspectiva do que o indivíduo pode fazer e pode
fazer melhor. Historicamente, os sistemas que trabalham com crianças enfatizam a prestação eficiente de
serviços, concentrando-se no que há de errado com a criança e menos, ou nada, no que é capaz de fazer.
Assim, os sistemas de proteção e apoio punitivos e estigmatizantes surgiram a partir de
abordagens. Uma revisão da literatura sugere que a abordagem individualizada é uma visão filosófica
generalizada, aplicada nas áreas básicas que dizem respeito à criança e suas necessidades, inclusive na
educação, e cuja aplicação é para o benefício das crianças:
• influenciando a grau de envolvimento em programas / serviços de apoio;
• aumentando a eficácia das intervenções e criar redes de apoio multidisciplinares;
• envolvendo e capacitaando as famílias para capitalizar os pontos fortes de seus filhos.
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A abordagem individualizada está intimamente ligada ao princípio de respeitar os melhores
interesses da criança, o que significa que todas as intervenções direcionadas à criança serão feitas com a
consideração do essencial para o benefício da criança.
Os conceitos básicos relacionados a essa abordagem são: identificação e intervenção precoces,
abordagem holística, centralidade na criança.

Identificação e intervenção precoces
No contexto do desenvolvimento da educação inclusiva e dos diferentes modelos de inclusão de
crianças com necessidades educativas especiais, a identificação e intervenção precoces desempenham um
papel extremamente importante. A identificação refere-se à detecção de alguns problemas, reais ou
potenciais, referentes ao desenvolvimento da criança, desde a mais tenra idade (problemas
comportamentais, emocionais, de desenvolvimento intelectual). O tema refere-se à deteção precoce do
início precoce desses indicadores que induzem a ideia de alguns distúrbios ou deficiências no
desenvolvimento da criança.
A identificação precoce implica a necessidade de intervenção precoce, a qual envolve a criação
de ligações entre os prestadores de serviços com responsabilidades em abordar e garantir o
desenvolvimento das crianças. A intervenção precoce é definida como um sistema de serviços médicos,
sociais e psico-pedagógicos oferecidos às crianças para identificação, avaliação e apoio a distúrbios do
desenvolvimento e o seu risco de ocorrência, a fim de estimular o desenvolvimento físico, motor,
sensorial, incluindo a visão e a audição, desenvolvimento cognitivo, comunicativo, social, psicoemocional e adaptativo.
A intervenção precoce deve começar, obviamente e naturalmente, na família, sendo extremamente
importante a interação entre pais e filhos. Igualmente importante é a experiência dos pais no cuidado da
criança, bem como o apoio dos pais para garantir a saúde e a segurança da criança. Nessa perspectiva, a
intervenção precoce é um sistema projetado para apoiar modelos de interação familiar que promovem e
determinam o bom desenvolvimento da criança.
Os princípios da intervenção precoce:
1. Existe uma estrutura comum de ação para todos os componentes do sistema de intervenção
precoce.
2. Integração e coordenação em todos os níveis são premissas óbvias. Isso envolve avaliações
interdisciplinares, avaliações para o programação de intervenções, elaboração e implementação de planos
de intervenção abrangentes e integração de sistemas.

„TOGETHER FOR BETTER”
2019-2021 ERASMUS+, KA2
Projeto n.º 2019-1-RO01-KA201-064001
68

3. A inclusão e participação de crianças e famílias em programas e atividades comunitárias é
máxima.
4. Procedimentos de identificação precoce são desenvolvidos e implementados.
5. Avaliações periódicas são realizadas para recolher / analisar o feedback.
6. A promoção de intervenções precoces leva em consideração diferenças culturais e contextuais.
7. As intervenções são baseadas em evidências.
8. Os sistemas reconhecem a interdependência de todos os componentes da intervenção precoce e
mantêm essa perspectiva.
A identificação e intervenção precoces tornam-se extremamente importantes no atendimento às
crianças com deficiência, pois é o ponto de partida para projetar e executar todas as etapas subsequentes
para recuperá-las. Para muitas crianças, a identificação da deficiência e o encaminhamento para os
serviços competentes são feitos somente após a entrada no sistema educativo. Essa abordagem da
intervenção precoce é, na maioria dos casos, unilateral, porque não é garantida a intervenção
multidisciplinar, as crianças com deficiência também precisam dos serviços de médicos, psicólogos,
educadores, assistentes sociais, fisio-terapeutas e outros terapeutas. A falta de mecanismos e serviços
explícitos para detecção e intervenção precoces, bem como a falta de recursos humanos e materiais,
afetam as probabilidades de recuperação dessas crianças, e a detecção tardia exclui as probabilidades de
intervenção precoce - a forma mais eficaz de resposta à situação das crianças com deficiência.

A abordagem holística
Juntamente com a identificação e intervenção precoces, outro conceito derivado do princípio da
individualização é a abordagem holística, que significa, de uma maneira geral, uma visão de que a
personalidade humana é considerada uma construção multidimensional, biopsicossocial, com a multidão
de aspectos / facetas resultantes dessa abordagem: material e imaterial, consciente e inconsciente, racional
e irracional.
Contextualizada na educação, a abordagem holística envolve a adoção de um modelo de educação
que, além da componente académica tradicional, visa desenvolver a personalidade da criança como um
todo - com emoções, competências sociais, crenças espirituais, participação da comunidade e inserção
social em geral. A abordagem holística da educação baseia-se na premissa de que cada pessoa encontra a
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sua identidade, significado e objetivos de vida, através de conexões com a comunidade, com o mundo
natural e com valores espirituais.
Essa visão (embora não seja muito nova, mas modernizada) é cada vez mais abordada por
decisores educativos e profissionais da área da educação, começando pelas deficiências da educação: os
sistemas educativas atuais não garante, por si só, um equilíbrio saudável, a todos os níveis, mesmo que os
resultados de sua escola mostrem que ele frequentou todas as disciplinas. Em particular, os psicólogos
insistem que os modelos educativos consideram a pessoa como um todo e contribuem para o
desenvolvimento e refinamento de cada parte do todo.
Os raciocínios básicos para apoiar esta afirmação são os seguintes:
• As emoções têm impacto na aprendizagem;
• Aprender não é apenas adquirir conhecimento;
• A saúde emocional é crucial para o sucesso da aprendizagem;
• A criatividade é necessária para a inovação;
• A inspiração impulsiona o desejo de aprender mais;
• O positivismo promove produtividade;
• A dpressão reduz a capacidade de aprendizagem;
• Existem níveis de inteligência;
• A perspectiva do indivíduo sobre o mundo circundante é colorida pelo bem-estar emocional;
• Ligar a vida real, conhecimento e emoções torna a aprendizagem mais significativa;
• A abordagem holística é muito adequada para crianças com dificuldades de aprendizagem;
• A abordagem holística é altamente recomendada para crianças com deficiência intelectual;
• O bem-estar emocional contribui para o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais.
A abordagem holística do desenvolvimento infantil e a provisão de aprendizagem assumem um
significado especial no contexto da educação inclusiva. Assim, de acordo com a UNESCO, o
desenvolvimento da inclusão educativo de crianças com NEE terá como objetivo, entre outras coisas,
criar e promover uma abordagem holística da educação que garanta a inclusão de grupos marginalizados e
excluídos em todas as atividades educativas.

A criança como centro
O foco na criança visa a abordagem, segundo a qua,l em todas as intervenções relativas à criança, os
requisitos individuais, interesses, preferências, escolhas, etc. serão prioritários e determinarão todas as
ações dos adultos em relação à criança, e as ações dos adultos serão adaptadas ao nível de
desenvolvimento e aos pontos fortes da criança. No que diz respeito à educação, a aprendizagem centrada
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na criança envolve uma ampla gama de programas educativos, experiências de aprendizagem, abordagens
instrutivas e estratégias de apoio educativo destinadas a atender às necessidades, interesses e aspirações
das crianças. Para atingir esse objetivo, as instituições educativas e o corpo docente dispõem de uma
variedade de métodos, desde a modificação das tecnologias de ensino-aprendizagem até a modificação
completa do conteúdo da aprendizagem. Sendo amplamente utilizado, o termo „centrado na criança” é
frequentemente aplicado de maneira inadequada na prática educativa.
4.2. Apoio educativo
A inclusão educativa de crianças com NEEC está diretamente relacionada com a organização e
provisão de apoio adicional na aprendizagem, possuindo diferentes formas, tipos e formas de prestação.
Apoio educativo é um termo genérico, usado para o nome de atividades, programas e serviços de
apoio prestados à criança que, por algumas razões, não pode estudar de acordo com um programa padrão,
não pode adquirir o conhecimento de acordo com o currículo básico e requer formação adicional e apoio.
A premissa de base a partir da qual começar a projetar e prestar apoio educativo é a de que todas as
crianças possam aprender e progredir.
A necessidade de apoio educativo pode ser determinada por dificuldades de aprendizagem e / ou
incapacidade. O apoio educativo refere-se aos serviços que garantem independência na vida quotidiana
da pessoa com deficiência e o pleno exercício dos seus direitos. Como em qualquer processo, a provisão
de apoio educativo eficaz é baseada numa série de princípios básicos, a serem levados em consideração
pelos responsáveis pela organização / realização das atividades de apoio:
1. Promoção e implementação de políticas institucionais coerentes e eficazes.
2. Intervenção precoce intensiva.
3. Prevenção do insucesso escolar.
4. Direcionamento de recursos para os alunos que têm maiores necessidades.
5. Colaboração entre atores relevantes, envolvendo os pais.
O apoio educativo é organizado / prestado com o objetivo de otimizar o processo de ensinoaprendizagem, para permitir que os alunos com dificuldades de aprendizagem alcancem e adquiram
níveis adequados de competências antes de deixar o sistema educativo. Esse objetivo pode ser alcançado
de maneira mais eficaz com a implementação de políticas e abordagens escolares direcionadas às
necessidades específicas e especiais de aprendizagem das crianças. Tais políticas e abordagens podem ser
desenvolvidas através de consultas amplas, que coordenarão as ações de professores, pais e outros atores
com responsabilidades no trabalho com crianças.
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No processo de programação e prestação de apoio educativo, a instituição educativa, como um
todo, deve tornar-se um recurso para prestar apoio, mediante:
1. Garantir uma gestão eficiente de todos os processos rlevados a cabo na instituição, orientada
para atender às necessidades das crianças.
2. Compartilhar por todo o pessoal da escola a confiança de que todas as crianças podem ter
sucesso.
3. Reconhecer a necessidade de apoiar os professores envolvidos na prestação de apoio educativo.
4. Flexibilizar e diferenciação do processo educativo de acordo com o potencial e as necessidades
de todas as crianças.
5. Análisas sistematicamente a eficiência e impacto das atividades realizadas e dos progressos
alcançados.
O impacto da prestação de apoio educativo refletir-se-á em:
• melhorar a capacidade de aprendizagem de crianças com desempenho reduzido / dificuldades de
aprendizagem;
• fortalecimento de competências básicas e estratégias de aprendizagem num nível que permitirá
às crianças ter plena participação no currículo regular;
• alcançar resultados adequados das competências de leitura e escrita;
• aplicação de estratégias de aprendizagem independentes;
• formação de atitudes positivas e de respeito próprio;
• desenvolvimento e promoção de parcerias entre professores em contexto de sala de aula, equipa
de apoio e pais na conceção e implementação de programas de apoio educativo;
• implementação de um sistema para monitorizar o progresso das crianças.
A qualidade, eficiência e sustentabilidade das intervenções de apoio educativo dependerão da
aceitação, pela instituição de ensino e sua equipa, de inovações, novas experiências e mudanças em geral.
Somente a inovação pedagógica contínua estimulará e alimentará os recursos institucionais para a
prestação de apoio adequado, com alto nível de qualidade.
4.3. Planear e organizar o processo educativo numa perspetiva inclusiva. O
processo do Programa Educativo Individual
A conceção de um currículo didático, entendido como um processo complexo, representa uma
importante função de gestão em qualquer nível do sistema educativo. O termo do currículo é definido:
• no sentido tradicional (programação): a divisão do tempo e da matéria em forma de plano do
calendário, do sistema de aulas, do plano temático, do projeto da aula;
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• no sentido moderno (currículo instrutivo): ato de antecipação, pre-configuração da abordagem
didática, em termos que a tornam traduzível na prática.
O currículo em si, como um processo, é uma construção procesualmente organizada. Do ponto de
vista construtivista, é antecipatória e processual, porque se relaciona com situações concretas e oferece
soluções, mostra como resolver teoricamente um problema de fromação e depois a prática de solução
tecnológica.

Funções e responsabilidades no processo de PEI
Administração da instituição:
• Aprova a composição da equipa do CMI e do PEI;
• Designa o especialista responsável por coordenar a atividade de desenvolvimento do PEI;
• Facilita a colaboração no processo de programação, avaliação, realização do PEI;
• Monitoriza o processo de desenvolvimento do PEI e observa as recomendações do SAP;
• Garante a discussão / avaliação e aprovação do IEP no Conselho Pedagógico da instituição (no
prazo máximo de 30 dias a contar da data de receção do relatório da avaliação complexa do
desenvolvimento da criança (no caso do primeiro ano em que a criança é proposta para o PEI) e no início
de cada ano de escolaridade (no caso em que a criança teve PEI no ano anterior);
• Valida, por ordem, a decisão do Conselho Pedagógico sobre a aprovação do PEI e / ou as
alterações após a revisão / atualização do PEI;
• Garante a avaliação da atividade dos professores envolvidos na realização do PEI;
• Monitoriza a implementação das disposições incluídas no Plano de Transição;
• Incentiva o envolvimento de pais e alunos no processo de PEI.
Diretores de turma:
• Têm a função de coordenador do processo de PEI;
• Acumulam e comunicam à equipa as informações que conhecem com referência aos pontos
fortes, necessidades e interesses do aluno;
• Coordenam a elaboração das adaptações psico-pedagógicas;
• Apresentam recomendações sobre as adaptações ambientais ajustadas à NEE do aluno e
monitorizam as suas execuções;
• Examinam, em conjunto com os professores da sala de aula e outros especialistas que ajudam a
criança, no início de cada trimestre, o nível de execução / formação dos objetivos / competências
planeados no currículo individualizado e nas áreas de desenvolvimento;
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professores das disciplinas e os professores de apoio.

Psicólogo escolar:
• Recolhe e comunica informações à equipa, referindo os pontos fortes, necessidades, interesses e
características específicas do aluno (linguagem, pensamento, imaginação, memória, atenção, tipo de
inteligência, afetividade / emocionalidade, temperamento, estilo de aprendizagem);
• Formula recomendações dos membros da equipa sobre o programação das atividades de apoio ao
aluno, de acordo com os requisitos educativos especiais e as suas características específicas;
• Apresenta recomendações sobre adaptações ajustadas aos requisitos educativos especiais do
aluno;
• Programa e executa o apoio psicológico do aluno;
• Concretiza as adaptações psico-pedagógicas necessárias à organização do processo educativo;
• Colabora com todos os especialistas envolvidos na elaboração / implementação / monitorização
do PEI.

Professor na sala de aula:
• Fornece informações sobre os resultados da avaliação das competências do aluno na respectiva
matéria de estudo, para identificar os pontos fortes e as necessidades do aluno;
• Projeta e executa adaptações curriculares e / ou modificações na disciplina de estudo, reformula
os objetivos de aprendizagem;
• Correlaciona o currículo (longo e curto prazo) com o PEI, estabelecendo objetivos específicos
para o aluno com NEE;
• Identifica as estratégias / tecnologias de ensino mais apropriadas para a disciplina, o qual garante
progresso no desenvolvimento da criança;
• Determina e implementa estratégias de avaliação apropriadas às necessidades da criança;
• Identifica os recursos necessários para atingir as metas estabelecidas;
• Fornece serviços de consultoria ao aluno e aos pais / outros representantes legais no decurso da
abordagem educativa da disciplina de estudo;
• Cria a estrutura de relacionamento apropriada na sala de aula para todos (professor-aluno, alunoaluno);
• Colabora com todos os especialistas envolvidos na elaboração / implementação / avaliação do
PEI.
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• Programa e executa o apoio individualizado do aluno com NEE (em contexto de sala de aula, no
CREI);
• Ajuda o aluno a executar as atividades de aprendizagem, em coordenação com o professor /
professores na sala de aula;
• Acompanha o progresso do aluno em relação aos objetivos de aprendizagem descritos no PEI,
em coordenação com o professor / professores da turma;
• Supervisiona o nível de alcance dos objetivos indicados no PEI e regista as execuções e o
progresso do aluno;
• Colabora com todos os especialistas envolvidos no processo de PEI.

Terapeuta da fala:
• Participa no processo de elaboração, realização, monitorização, revisão / atualização do PEI;
• Desenvolve e executa programas individuais de apoio audio para crianças;
• Coordena programas de apoio com outros especialistas;
• Seleciona / elabora, adapta e aplica instrumentos para avaliação fonológica;
• Identifica e / ou desenvolve materiais didáticos acessíveis e adequados para a criança;
• Apoia e aconselha professores e pais na abordagem individualizada da criança com distúrbios de
linguagem.

Fisioterapeuta:
• Participa do processo de PEI, através da elaboração, execução, monitorização, revisão /
atualização do PEI;
• Elabora e executa programas individualizados de capacitação / reabilitação física da criança;
• Utiliza técnicas adequadas à idade e ao potencial físico da criança;
• Avalia / reavalia o progresso no desenvolvimento psicomotor da criança e adapta o plano de
apoio de acordo com o resultado;
• Envolve os pais na implementação de programas de apoio fisio-terapeutico;
• Colabora com o pessoal docente, não docente e auxiliar na abordagem individualizada da criança.

Pais / outros representantes legais da criança:
• Fornece informações atualizadas sobre a criança (estilo e modo de aprendizagem em casa,
preparação dos trabalhos de casa, etc.);
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• Fornece informações importantes que ajudam a desenvolver adaptações curriculares para a
criança (por exemplo, sobre os talentos e capacidades da criança em casa e na comunidade, sobre as
preocupações, preferências / não preferências da criança, sobre a sua própria aprendizagem, sobre os seus
conhecimentos e capacidades), interesses dela e como reagir em diferentes situações;
• Consolida e garante a continuidade da abordagem educativa e não educativa do pessoal docente
da instituição de ensino, oferecendo à criança, em casa, oportunidades para o desenvolvimento e
aplicação prática das competências;
• Fornece informações sobre como a criança transfere / pode transferir as competências adquiridas
na escola, em situações quotidianas, em casa e na comunidade;
• Envolve a tomada de decisões em relação à criança e a execução de programas de capacitação /
reabilitação contínua de seu desenvolvimento;
• Garante a frequência escolar da criança;
• Colabora com a instituição educativa para alcançar os objetivos.

A criança:
• Informa sobre pontos fortes, preferências, não preferências pessoais, estilo e modo de
aprendizagem preferido, etc;
• Está envolvida e participa das decisões que o preocupam no contexto do processo de PEI;
• Fornece informações sobre a conformidade de estratégias / tecnologias de ensino
individualizadas, estratégias de avaliação individualizadas, etc., ao seu estilo e potencial de aprendizagem;
• Informa sobre o nível de adequação (conveniência, utilidade) das adaptações e do equipamento
específico;
• Faz parte do processo educativo, de acordo com as disposições do PEI.

Programara o apoio à criança na aula, pelo professor de apoio
Na estrutura da equipa de apoio, uma função principal pertence ao professor de apoio, que, de
acordo com o Código da Educação, é / pode ser o especialista qualificado nas áreas da pedagogia, psicopedagogia e psico-pedagogia especial, que presta apoio psico-pedagógico às crianças com NEE.
O professor de apoio pode ser designado para qualquer nível de ensino e pode ir de um nível de
ensino para outro. Se o número de alunos for menor que o estabelecido, a unidade de professores de
apoio poderá ser fragmentada, sendo a atividade programada por acumulação ou por hora, conforme a
legislação em vigor. A tarefa fundamental do professor de apoio é o desenvolvimento e a promoção das
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atividades de apoio educativo, que garantam a compensação e a remediação das dificuldades de
aprendizagem de natureza estrutural, organizacional, emocional ou outra natureza das crianças com NEE.
Começando pela missão em que é investido e, de acordo com os regulamentos em vigor, o
professor de apoio exerce principalmente as seguintes tarefas:
• facilita e apoia a inclusão escolar da criança com NEE;
• participa, em parceria com professores / professores das diversas disciplinas, de outros
especialistas, na elaboração do PEI;
• colabora com professores / professores das diversas disciplinas, outros especialistas para
alcançar os objetivos do PEI e estabelecer formas concretas de trabalhar com crianças com NEE;
colabora com os pais da criança com NEE e com a própria criança;
• elabora e implementa estratégias de apoio em todas as áreas curriculares, bem como identifica
os recursos necessários e adequados para sua execução;
• executa atividades de recuperação educativa, individualmente ou em grupo, auxilia a criança
com NEE na preparação de tarefas de casa;
• propõe e produz materiais didáticos individualizados, dependendo das dificuldades de
aprendizagem dos alunos;
• coordena a atividade do CREI na instituição;
• presta consultoria e colabora com as famílias das crianças que beneficiam dos serviços de apoio;
• participa, como formador, nos programas de informação / fora da escola, dos professores em
questões relacionadas com a educação inclusiva, disseminação de conhecimentos e experiências sobre o
apoio a crianças com NEE.
As atribuições concretas do professor de apoio estão definidas na ficha de trabalho, aprovada pelo
chefe da unidade educativa.
Para cumprir com sucesso da sua missão, funções e tarefas específicas, no processo de auxiliar e
reabilitar a criança com NEE, o professor de apoio realizará atividades:
• no grupo / turma em que a criança NEE está incluída;
• no CREI;
• na família da criança apoiada;
• noutras instituições da comunidade (educativas, de lazer etc.), que a criança frequenta.
O número de horas atribuídas à atividade do professor de apoio em vários locais será estabelecido
de acordo com os professores, acordado na reunião do CMI e registado no PEI. No entanto, é
aconselhável que pelo menos 50% das horas de atendimento sejam dedicadas a fornecer apoio para as
aulas, para facilitar / facilitar o envolvimento da criança no processo educativo eficaz.
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Para que o apoio dado à criança pelo professor de apoio, diretamente na aula, seja eficaz, essa
atividade será programada, organizada e, necessariamente, coordenada com o professor da sala de aula.
Assim, será feito:
• Especificação das competências / capacidades da criança na disciplina escolar:
- resultados de monitorização de PEI;
- análise da evolução do desenvolvimento da criança;
- análise dos resultados da escola na disciplina de estudo.
• Cooperação com o professor da sala de aula para:
- informação mútua;
- especificar o tipo, estrutura, tema da aula;
- selecionar as estratégias educativas que serão usadas na aula.
No processo de preparação do apoio, o professor de apoio respeitará os requisitos e as
particularidades do processo educativo inclusivo, como a seguir se enuncia:
• Ao nível da programação / organização:
- foco nos objetivos da PEI, Currículo Individualizado;
- estabelecer objetivos comuns através da cooperação e parceria com o professor da sala de aula;
- selecionar e usar o apoio educativo adequado às necessidades do aluno com NEE;
- uso de tecnologias inclusivas eficientes.

Ao nível dos resultados:
- fornecer apoio qualitativo e qualificado;
- dosagem equilibrada de tarefas;
- garantir flexibilidade;
- motivar e estimular a aprendizagem.
Os benefícios da intervenção através da estrutura de apoio ao professor estão associados ao apoio
direto que a criança pode receber com NEE, sem ser excluída do ambiente educativo e, obviamente,
sendo ajudada a reduzir ou eliminar as dificuldades de aprendizagem e a desenvolver as competências
escolares necessárias para uma integração bem sucedida na sociedade.

O processo PEI
De acordo com as disposições normativas em vigor, para cada aluno com NEE, é elaborado um
programa educativo individualizado (PEI), parte do conjunto de documentos curriculares, um
instrumento de organização e implementação coordenada do processo educativo para a criança NEE. As
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ações de elaboração, execução, monitorização, revisão / atualização do programa educativo
individualizado, realizadas após a descoberta / estabelecimento da NEE da criança, são constituídas num
processo integral e coordenado, denominado processo PEI.

O PEI é:
• um produto curricular, que inclui o resumo dos pontos fortes, interesses e necessidades do aluno,
de modo que as características do estudo, estabelecidas para o aluno durante o período programado,
possam diferir dos conteúdos educativos estabelecidos no currículo geral, aprovado na forma estabelecida
pelo Ministério da Educação;
• um plano de ação que responda às necessidades específicas do aluno na organização do processo
educativo, através de modificações ou adaptações curriculares;
• um apoio ao corpo docente, para organizar o processo educativo de acordo com o potencial e
progresso do aluno;
• um plano elaborado, executado, revisto / atualizado pelo pessoal docente da instituição de
ensino;
• um documento de trabalho flexível, que pode ser modificado conforme necessário;
• uma ferramenta para capacitar o aluno, os seus pais e outras pessoas que, de acordo com o plano,
são chamados a ajudar o aluno a alcançar as metas e objetivos que foram estabelecidos para ele;
• um arquivo que é preenchido continuamente e que reflete o percurso de desenvolvimento do
aluno.

Funções do PEI
• identificar e priorizar as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento da criança;
• regular o processo educativo da criança com necessidades educativas especiais, garantindo o
acesso eqüitativo à educação na instituição de ensino geral;
• definir o objetivo e os objetivos educativos e possibilitar / reabilitar o termo desenvolvimento de
curto, médio e longo prazo;
• estabelecer as áreas de intervenção individualizada com a criança, família, especialistas;
• estabelecer conexões entre todos os especialistas / pessoas que apoiam a criança no processo
educativo;
• delegar de responsabilidades de acordo com os recursos disponíveis (humanos, materiais e
tempo), incluindo a criança, os pais;
• monitorizar, avaliar e reavaliar o processo de apoio psico-pedagógico prestado à criança.
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Objetivo do PEI
A abordagem individualizada das necessidades da criança parte do potencial atual de
desenvolvimento psíquico, físico, social e do nível de desenvolvimento de capacidades motoras,
intelectuais, escolares, etc. A elaboração do PEI é baseada numa avaliação complexa dos pontos fortes do
aluno, interesses e necessidades.
Nesse contexto, o PEI visa garantir o progresso no desenvolvimento da criança (nos campos
emocional, motor, cognitivo, verbal, social), dependendo do seu potencial, identificando estratégias,
recursos, tecnologias e serviços que facilitem o progresso.

As etapas de elaboração e realização do PEI
O processo de elaboração e realização do PEI é organizado através das seguintes etapas:
I. Avaliação primária / inicial da criança;
II. Avaliação multidisciplinar complexa do desenvolvimento infantil;
III.Constituição da equipa de desenvolvimento do PEI e atribuição de tarefas;
IV. Desenvolvimento de PEI;
V. Implementação de PEI;
VI. Monitorização, revisão e atualização do PEI.
O PEI é revisto / atualizado periodicamente, geralmente, em cada seis meses. Após a revisão /
atualização, certas seções do PEI podem ser modificadas / atualizadas, dependendo dos resultados da
avaliação do aluno, diretor, psicólogo escolar, médico de família, especialistas em terapias específicas,
assistente social, pais).
O PEI é elaborado por uma equipa cuja composição nominal é aprovada por ordem do diretor da
instituição. A equipa do PEI inclui o diretor / professor da turma, o psicólogo da escola, todos os
professores que fazem parte do conselho de turma em que o aluno está matriculado e outros especialistas
que o apoiem na instituição.
4.4. Adaptações e modificações no processo da educação inclusiva de
crianças com NEE e / ou deficiências
A individualização é uma dimensão muito importante da organização do processo e do apoio
educativo, com o objetivo de garantir o acesso efetivo a uma educação de qualidade para todas as
crianças. A abordagem respetiva é determinada pela necessidade de promover o desenvolvimento ideal
das competências de cada criança, individualizando as tarefas didáticas, as maneiras de realizá-las, o grau
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de esforço e os procedimentos para ajustá-las de acordo com as particularidades do desenvolvimento
individual.
Como ponto de partida na concepção do processo educativo individualizado, a hipótese é que
existem crianças com necessidades especiais de aprendizagem que (1) precisam de apoio adicional para
alcançar os níveis de competências de acordo com o currículo geral (2) ou precisam de modificar o
currículo para que este se torne acessível às respectivas crianças. Nesta perspectiva, na execução do
programa educativo individualizado, são aplicadas adaptações curriculares, que podem ocorrer de duas
maneiras:
• aplicando o currículo geral com adaptações psico-pedagógicas, em termos de avaliação e
ambientais;
• modificando o currículo geral.
Aplicação do currículo geral com adaptações
Este tipo de individualização implica que o aluno da NEE conclua a disciplina de acordo com o
currículo geral, beneficiando de estratégias de ensino-aprendizagem individualizadas, correlacionadas /
adaptadas ao potencial do aluno e que garantam a realização de objetivos educativos gerais. Nesse caso,
será considerado que o aluno com NEE desenvolve o currículo geral com adaptações, circunstância essa
que será registada no PEI.

Modificação do currículo geral
A individualização do processo educativo, através de mudanças curriculares implica a
modificação dos propósitos educativos e do conteúdo do currículo geral e a adaptação das tecnologias de
ensino-aprendizagem-avaliação, de acordo com o potencial do aluno. Nesse caso, será considerado que o
aluno com NEE executa um currículo modificado.

Adaptação de materiais didáticos como forma de individualizar o processo educativo
Um dos elementos importantes da individualização do processo educativo é a adaptação dos
materiais de aprendizagem, feitos para garantir o acesso das crianças com NEE ao currículo e, em geral,
às informações relevantes para a aprendizagem.

Adaptar o ambiente de aprendizagem na perspectiva da abordagem individualizada dos
requisitos das crianças
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com sucesso de crianças com necessidades especiais e o seu desempenho académico e social. Isso tornase ainda mais importante para crianças com deficiência.
4.5.

Avaliação

dos

resultados

escolares

sob

o

ponto

de

vista

da

individualização
Cada um dos componentes do processo educativo - ensino, aprendizagem, avaliação - é aberto,
correlativo, interage e condiciona, produzindo resultados escolares, sob a forma de competências. Os
resultados / competências de aprendizagem são avaliados durante a escolarização, através da avaliação
formativa / contínua, bem como através da avaliação somativa / final.
A avaliação, no contexto educativo, é um processo complexo de mensuração, avaliação, análise e
interpretação dos dados, através de ferramentas de avaliação, com o objetivo de emitir juízos valiosos
sobre os resultados obtidos nesse processo e tomar algumas as decisões pedagógicas necessárias. A
avaliação tem o papel de apoiar a atividade de aprendizagem e formação das competências escolares,
medir o progresso dos alunos, cultivar e fortalecer a motivação da aprendizagem, regular a atividade do
professor e dos alunos e acostumar os alunos à apreciação.
A literatura especializada indica oito aspetos importantes, valorizados na avaliação do progresso
escolar dos alunos, incluindo aqueles com NEE:
• O objeto da avaliação (o que avaliar?);
• Critérios de avaliação (em relação ao que avaliar?);
• As operações da avaliação (que etapas a seguir no processo de avaliação?);
• Estratégias (que ações de avaliação projetar / coordenar?);
• Tipos / formas de avaliação (com que finalidade avaliar?);
• Métodos, técnicas, ferramentas (como avaliar?);
• Tempo da avaliação (quando avaliar?);
• Agentes de avaliação (quem avalia?).
A avaliação do progresso escolar dos alunos com NEE é posta em prática de acordo com os
regulamentos normativos e metodológicos gerais, levando em consideração as particularidades do
desenvolvimento individual e o seu potencial.
A avaliação do progresso escolar das crianças com NEE que passam na disciplina pelo currículo
geral com adaptações é feita com base nos regulamentos gerais sobre o conteúdo da avaliação, com a
adaptação das tecnologias de avaliação .
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Avaliação final e certificação no processo educativo inclusivo
Sob a perspetiva dos princípios da docimástica (técnica do exame) e doxologia (estudo sistemático
do papel da avaliação no processo educativo), o processo complexo de avaliação final dos resultados
escolares dos alunos com NEE exige:
• Reconsideração dos critérios de avaliação, com base na referência aos objetivos estabelecidos no
PEI do aluno;
• Adaptação do processo e condições de avaliação;
• Diversificação de formas, meios e instrumentos de avaliação;
• Extensão do uso do teste docimológico como ferramenta de avaliação;
• Ampliar a avaliação de todas as competências e personalidade do aluno.

Oportunidades para alterar o PEI
No processo contínuo de monitorização do progresso do aluno, pode revelar-se de útil e necessário
modificar o PEI. A modificação pode ser feita por:
• Formular novos objetivos de aprendizagem ou rever os objetivos anuais, se a aprendizagem for
realizada num ritmo mais rápido do que o estabelecido no PEI;
• O agrupamento da aprendizagem visa etapas, formulando objetivos mais simples, caso a
aprendizagem ocorra a um ritmo mais lento do que o estabelecido no PEI;
• Modificação de estratégias / tecnologias de ensino, materializando equipamentos personalizados
ou estabelecendo outro nível de apoio dado por especialistas.
Em termos ideais, potenciais alterações nos objetivos de aprendizagem devem ser feitas durante o
trimestre, para que o aluno tenha tempo suficiente para se preparar para as avaliações programadas, de
acordo com as alterações feitas no PEI.

Avaliação dos resultados da escola e informação dos pais sobre os resultados
Nas disciplinas escolares estudadas sem adaptações / modificações curriculares, a avaliação dos
resultados é realizada, de acordo com o respectivo currículo, ao nível de toda a turma, apenas com
adaptações ou em questões gerais de avaliação (por exemplo, tempo para o teste, texto com caracteres
maiores, etc.). A avaliação será feita ao nível dos requisitos gerais. A nota média será calculada e
indicada, da maneira geralmente estabelecida, no conjunto das turmas, na pauta geral dos resultados
escolares.
Nas disciplinas em que o aluno estuda com base num currículo adaptado ou modificado, o professor
da turma deve usar vários métodos de avaliação. Estes devem ser indicados para cada finalidade de
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aprendizagem estipulada no PEI. É importante que o aluno consiga demonstrar o nível de aprendizagem e
aquisição de competências de maneira autónoma, utilizando as adaptações na matéria de avaliação que
são suas. A nota dada após a avaliação deve refletir o desempenho do aluno, descrito de forma relevante
no currículo individualizado da respectiva disciplina escolar.
O professor / supervisor deve informar os pais sobre os resultados da avaliação. As informações são
feitas no final do trimestre, comunicando os meios calculados de acordo com as estipulações no PEI, mas
também durante o trimestre, informando os pais sobre as tendências atestadas no processo educativo.

Atividades práticas

Discussão
1. Argumentar a necessidade de individualizar o processo educativo das crianças com NEE
2. Explicar quais seriam as suas ações como professor para executar cada nível da programação do
professor.

Trabalhar em pares / em grupos
1. Descreva (com recurso a situações conhecidas ou virtuais) o perfil de uma criança com NEE e elabore
para ela o Programa Educativo Individualizado.
2. Desenvolva o seu próprio modelo de auto-avaliação da atividade de projeto didático.
3. Desenvolva / produza materiais didáticos adaptados para crianças com NEE, especificando a natureza
das necessidades atendidas (pelo menos 5 exemplos de adaptações).

Avaliação: 1 Modelo de estrutura de um Programa de Educação Individualizado
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Estratégias de ensino são etapas operacionais flexíveis (que podem ser modificadas, reformadas,
alteradas), coordenadas e vinculadas a objetivos e situações que criam condições para o ensino e geram
aprendizagem, mudando atitudes e comportamentos em diferentes contextos didáticos. A estratégia inclui
especificações e delimitações de ações, para otimizar o processo de transmissão de informações e
formação dos recursos pretendidos. A estratégia constitui um esquema processual tão dimensionado que
prefigura uma realidade educativa em condições que podem ser modificadas. Envolve um complexo de
intenções, recursos, formas de ativá-los, combinando e despertando dispositivos "produtivos" de
conhecimento, telemoveis, crenças, valores.
A estratégia de ensino tem várias dimensões:
• a dimensão epistemológica, na medida em que é uma construção teórica, congruente interna e
co-extensiva a certas regras científicas;
• a dimensão pragmática, na medida em que as intervenções e as operações de ensino devem estar
de acordo com as situações concretas de ensino, com a NEE do aluno e devem ser modeladas a partir da
perspectiva da eficiência;
• a dimensão operacional, na medida em que a estratégia deve "reunir" várias operações,
correlacioná-las e aproveitá-las ao máximo para produzir os efeitos esperados;
• a dimensão metodológica, uma vez que a estratégia será composta por conjuntos de métodos e
procedimentos de ensino.
Apontando um sentido indicativo do caminho ideal para alcançar os objetivos, 5 estratégias
didáticas são caracterizadas pela flexibilidade, adaptando-se às situações e condições específicas de
aprendizagem. Essa reestruturação adaptativa depende, em grande parte, da criatividade e espontaneidade
do professor, da sua capacidade de identificar as necessidades do aluno e de capitalizar seus pontos fortes.
Ao projetar e organizar o processo educativo em geral e, especialmente para crianças com NEE, a
estratégia de aprendizagem centrada no aluno é valiosa - a atividade de construção de conhecimento
individual; o sujeito informa, seleciona, aprecia, analisa, compara, classifica, transfere, descobre, resolve,
conclui, etc.
A estratégia didática focada no aluno é uma estratégia ativa e interativa.
A aprendizagem ativa é um tipo de aprendizagem que se baseia na ativação dos sujeitos da
aprendizagem, respectivamente no seu envolvimento ativo e pleno (intelectual / cognitivo, afetivomotivacional e psicomotor) no processo de formação própria, estabelecendo interações intelectuais,
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verbais, socio-emocionais e afetivas com o corpo docente e estabelecendo interações com o conteúdo
curricular.
Como estratégias de grupo, estratégias interativas de ensino:
• supondo-se que o trabalho colaborativo dos alunos seja organizado em micro-grupos ou equipas
de trabalho, para alcançar os objetivos esperados (soluções para um problema, criando alternativas);
• baseia-se no apoio mútuo em pesquisa - pesquisa e aprendizagem, estimula a participação
individual, treinando os indivíduos com toda a sua personalidade (capacidades cognitivas, afetivas,
volitivas, sociais);
• requer esforços para se adaptar às normas do grupo, tolerância de opiniões, opiniões dos colegas,
desenvolvimento de competências de auto-avaliação.
Sob as condições de uso adequado, é comprovadamente eficaz no auxílio a crianças com
estratégias de cooperação de NEE, estratégias tutoriais, estratégias de apoio poli / multissensorial.
As estratégias de cooperação são valiosas porque facilitam não apenas a aprendizagem, mas
também a comunicação, a socialização e o conhecimento mútuo entre os alunos, levando à aceitação e
integração mútuas, de todos os pontos de vista, dos alunos com NEE na turma. Todos os alunos
aprendem através dessas estratégias a ouvir ativamente, ser tolerantes, tomar decisões e a assumir
responsabilidades dentro do grupo.
As estratégias de cooperação incluem:
• Divisão em grupos de trabalho: a turma é dividida em grupos de 4-6 membros; os membros têm
funções específicas que lhes são atribuídas consecutivamente; todos os grupos recebem a mesma tarefa,
resolvida pela contribuição de todos os membros;
• Aprendizagem em grupos cooperativos: as tarefas de aprendizagem por grupo são componentes
de uma tarefa grande e complexa em nível de turma; cada grupo resolve uma parte da tarefa, após o que,
a partir da contribuição de todos os grupos, a resolução geral da tarefa é constituída;
• Aprendizagem em grupos competitivos: os grupos de trabalho podem ao mesmo tempo tornar-se
competitivos, para uma determinada sequência;
• Tipo de quebra-cabeça de aprendizagem competitiva e aditiva: as tarefas de aprendizagem são
divididas até o nível de cada membro, a fim de recuperar subsequentemente da justaposição seletiva das
contribuições dos membros;
• Tipo de aprendizagem competitivo-aditivo JIGSAW: os grupos recebem a mesma tarefa, que é
dividida em membros: "Os colegas de tarefas em grupos" (apelidados de peritos) reúnem, trabalham
juntos para encontrar soluções e depois retornam ao grupo, tornando-se responsáveis por ensinar o
conteúdo estudado aos outros membros do grupo inicial.
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As estratégias do modelo tutorial ou a tutoria, propriamente dita, podem ser realizadas em
diferentes variantes:
• tutoria por pares;
• tutoria inversa de papeis;
• tutoria entre alunos de diferentes idades (tutoria entre idades).
A tutoria entre pares, também denominada "de criança para criança", pode ser executada dentro
da escola, mas também fora dela, visando o programa de realização dos tópicos, mas também atividades
extracurriculares. As aulas acontecem, na medida do possível, informalmente, com base em amizades ou
simpatias. As crianças que servem como guardiões devem ser escolhidas discretamente, entre aquelas
que provaram, ao longo do tempo, disponíveis para apoiar outras pessoas.

Técnicas de aprendizagem multissensorial
A inclusão na educação normal de crianças com NEE exigiu e levou à reconsideração, na sua
essência, do processo de ensino-aprendizagem-avaliação, com ênfase no atendimento aos diversos
requisitos das crianças. Em particular, trata-se de identificar e aplicar as técnicas mais apropriadas para
facilitar a aprendizagem. Nos últimos anos, destacam-se as técnicas de aprendizagem multissensorial
como os métodos / estratégias mais eficientes para garantir o desempenho escolar de crianças com
dificuldades de aprendizagem.
A aplicação de técnicas de aprendizagem multissensorial envolve o uso do maior número possível
de sentidos no processo de aprendizagem. Sabe-se que, na pedagogia tradicional, o ensino-aprendizagem
geralmente é feito com a audição e a visão: para ler informações, analisar textos, imagens etc., e para
ouvir informações (geralmente fornecidas pelo professor). Obviamente e naturalmente, nos grupos de
crianças haverá sempre quem tenha / possa ter dificuldades relacionadas com o processamento visual
(auditivo, de processamento) ou a informações / conteúdo visual ou auditivo da aprendizagem.
As técnicas e estratégias de ensino multissensorial estimulam a aprendizagem envolvendo alguns ou
todos os sentidos para:
• recolher, entender as informações sobre a tarefa a ser executada;
• correlacionar informações com conceitos já conhecidos e entendidos;
• percepção lógica envolvida na solução de problemas;
• aprender as tarefas de resolução de problemas;
• aplicação de capacidades de pensamento não verbal;
• entender as relações entre conceitos;
• armazenamento de informações para uso / atualização adicional.
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Na aplicação de técnicas de aprendizagem multissensorial, um papel importante é desempenhado
pela câmara sensorial, que é o espaço / ambiente educativo, especialmente projetado e equipado com
equipamentos e inventário para estimulação sensorial.
Como ponto de partida para projetar e executar atividades na sala sensorial, a capacidade da
criança de se envolver, os seus interesses e preferências serão suficientes. Será levado em consideração
que qualquer matéria (história, geografia, literatura, matemática etc.) pode ser estudada na câmara
sensorial, utilizando os recursos aí oferecidos. Assim, por exemplo, se as crianças estiverem a aprender
uma cena da natureza, na sala sensorial elas poderão ouvir a chuva, cheirar as flores, ouvir o chilrear dos
pássaros, ver as árvores em flor, etc.
A eficiência e eficácia das atividades realizadas na sala sensorial dependerão da criatividade e do
domínio pedagógico do professor na seleção dos tipos de exercícios / ocupações que estimulam os
sentidos da criança no processo de aprendizagem.
Concluindo, descobrimos que as técnicas de aprendizagem multi-sensorial são úteis e importantes
porque:
• invocam vários aspetos de análise, aumentando assim a capacidade de aprendizagem;
• podem ser aplicadas no estudo de diferentes assuntos / tópicos e na formação de diferentes
competências;
• são para o benefício de todas as crianças, mas elas são muito úteis para crianças com NEE.
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