
 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

Mestrado em Ciências da Educação – Área de especialização em 

Comunicação e Tecnologia Educativas 

(Ao Abrigo da Recomendação CRUP) 

 

 

Autora: Lúcia Maria Dias Silva  

Orientador: Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola 

 

 

 

 

Vila Real, 2018 

 

  



II 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

Mestrado em Ciências da Educação – Área de especialização em 

Comunicação e Tecnologia Educativas 

(Ao Abrigo da Recomendação CRUP) 

 

 

 

 

 

Júri:  

Presidente: Professor Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro 

Arguente: Professora Doutora Ana Maria de Matos Ferreira Bastos 

Orientador: Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola 

 

 

 

Vila Real, 2018 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório apresentado à Universidade de Trás-os-Montes e  

Alto Douro para a obtenção do grau de mestre em  

Ciências da Educação, Comunicação e Tecnologia Educativa 

sob orientação do Prof. Doutor  

Joaquim José Jacinto Escola 

 



IV 
 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço ao Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola pela prontidão, 

compreensão, disponibilidade e atenção dedicadas na orientação deste projeto. 

Toda a minha gratidão a alunos, assistentes operacionais, pessoal administrativo, 

docentes e outros intervenientes que, comigo, interagiram nas Escolas onde lecionei 

contribuindo para o enriquecimento da minha formação profissional. 

Agradeço à minha família principalmente aos meus pais pelos ensinamentos e formação 

que me proporcionaram com base no respeito e solidariedade. 

Agradeço à Joana pelo carinho e por ser um exemplo de coragem, talento e 

determinação. 

À minha companheira de viagem a minha filha, que desde pequenina, acompanhou a 

mãe nas mudanças que as colocações implicavam, partindo do seu mundo em setembro 

rumo ao desconhecido. 

Ao meu melhor amigo, o meu marido, pelo amor, paciência, compreensão, apoio ao 

longo dos anos e pelo incentivo na realização deste relatório. 

 

 

 

  



V 
 

 

DEDICATÓRIA 
 

 
 

 

À Laurinda e a todos os seres humanos, portadores de deficiência, com quem 

tive o prazer de  

Privar, crescer e aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conheça todas as teorias,  

Domine todas as técnicas,  

mas ao tocar uma alma humana,  

seja apenas outra alma humana. 

Carl Jung 

 

  

https://www.pensador.com/autor/carl_jung/


VI 
 

RESUMO 

 

O presente relatório de atividade profissional insere-se no plano da 

recomendação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no ciclo de estudos conducentes ao grau 

de Mestre, Ciências da Educação – Comunicação e Tecnologia Educativas. A sua 

elaboração visa descrever e refletir sobre a experiência profissional da autora, enquanto 

docente de educação especial. Para um enquadramento do tema foi necessário recorrer 

a uma análise da literatura, com uma abordagem à Educação Especial, e às Tecnologias 

Educativas. Tendo em conta que a escola é de todos e para todos, o docente deve 

procurar uma diversidade de “ferramentas” pedagógicas que lhe permitam documentar-

se e capacitar-se para orientar da melhor forma os seus alunos. Em todos os domínios 

da sociedade atual, da Educação e da Educação especial em particular, as Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC), são aplicadas no sentido de melhorar a qualidade 

de vida e, neste contexto, de melhorar os processos de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Experiência profissional, Necessidades Educativas Especiais, 

Reflexão crítica, TIC 
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ABSTRACT 

 

This report of professional activity is included in the plan of the recommendation of the 

Council of Rectors of Portuguese Universities (CRUP), at the University of Trás-os-

Montes and Alto Douro, in the cycle of studies leading to the Master degree, Educational 

Sciences - Communication and Educational Technology. Its elaboration aims to describe 

and reflect on the author's professional experience as a special education teacher. For 

a framing of the theme it was necessary to resort to an analysis of the literature, with an 

approach to Special Education, and Educational Technologies. Taking into account that 

the school is for everyone, the teacher should look for a variety of pedagogical "tools" 

that will allow him to document and train himself to guide his students to the best. In all 

areas of today's society, Education and Special Education in particular, Information and 

Communication Technologies (ICT) are applied in order to improve the quality of life and, 

in this context, to improve teaching and learning processes. 

 

 

 

Keywords: Professional experience, Special Educational Needs, Critical reflection, 

Information and Communication Technologies (ICT). 
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INTRODUÇÃO 

 

  Quando a autora ingressou no curso de mestrado em Ciências da Educação na 

área de Especialização em Comunicação e Tecnologia Educativa, ao abrigo da 

regulamentação CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas) da 

UTAD (Universidade de Trás - os - Montes e Alto Douro), foi-lhe dada a possibilidade 

de apresentar um relatório profissional detalhado. Desta forma este desafio foi encarado 

como uma oportunidade adicional para rever e analisar criticamente metodologias e 

procedimentos e ajudar a orientar a atividade profissional da autora no futuro. O tema 

da reflexão centra-se na utilização das TIC como meio de ensino/aprendizagem. O 

interesse pela temática escolhida surgiu pelo interesse natural que a maioria dos seres 

humanos têm pelas TIC e por experiências vivenciadas com alunos com NEE, com o 

recurso às mesmas, e que, por serem extremamente positivas, despoletaram a 

necessidade de aprofundar conhecimentos sobre as suas potencialidades, para assim 

poder enriquecer a intervenção educativa docente. O presente Relatório de Atividade 

Profissional encontra-se estruturado em duas partes, Capítulo I e Capítulo II. 

No Capítulo I procede-se à contextualização teórica, aborda a evolução histórica 

da educação especial, os marcos importantes da inclusão no mundo e em Portugal em 

particular. Aborda-se a legislação em vigor nos últimos anos nomeadamente, o Decreto-

Lei 3/2008 de 7 de Janeiro, e faz-se referencia ao Decreto-Lei n.º 54/2018, publicado no 

dia  6 de julho de 2018, mostrando sempre a necessidade de continuarmos a defender 

uma Escola Inclusiva- uma escola de todos e para todos. De seguida faz-se uma 

abordagem às TIC no contexto educativo, onde se descreve a evolução da integração 

das TIC no ensino em Portugal, nomeando alguns projetos e iniciativas. Aborda-se o 

tema as TIC e o ensino e aprendizagem e faz-se a ligação das TIC com a Educação 

Especial aborda algumas soluções tecnológicas para as NEE com destaque para as 

Tecnologias de Apoio e fala-se sobre as funções dos Centros de Recursos TIC para a 

Educação Especial.  

No Capítulo II faz-se uma síntese da formação académica e do percurso 

profissional. Posteriormente fala-se dos agrupamentos onde a autora lecionou nos 

últimos cinco anos, será feita uma reflexão da prática profissional realizada durante o 

período 2012-2017, partindo da identificação dos Agrupamentos de Escolas das 

funções desempenhadas salientando alguns aspetos relevantes e a utilização das TIC 

nesse período. Refere-se a importância da Formação Contínua. De referir que será 
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utilizada ao longo do trabalho, em determinadas descrições, a nomenclatura, de acordo 

com o Decreto-Lei 3/2008, legislação em vigor na época a que refere atividade 

profissional. 

  



3 
 

 

CAPÍTULO I 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

De acordo com Peixoto & carvalho (2000), desde os primórdios da humanidade 

existiram pessoas com incapacidades físicas e ou mentais, congénitas ou adquiridas. 

Mas não há registos evidentes que desde essa época existisse um movimento de 

solidariedade por parte dos seus semelhantes para ajudá-los a sobreviver no grupo 

social onde durante largos séculos prevaleceu a lei do mais forte e a seleção natural. 

Na opinião dos autores referidos a forma como a sociedade lida com a pessoa com 

deficiência ao longo da história, reflete toda uma evolução e mudança em geral 

dependendo de toda uma estrutura conjuntural, onde fatores sociais, económicos, 

políticos e até culturais têm determinado, avanços e recuos na forma e no modo como 

estas pessoas são encaradas. Também Correia (1999) afirma que todas as sociedades 

têm ao longo dos tempos recorrido a práticas reguladoras face às pessoas com 

características diferentes. Na opinião de Bautista (1997) a evolução da educação 

especial pode ser caraterizada em três épocas/fases.  

A primeira fase é considerada como a “Pré-história da Educação Especial”, a 

fase da exclusão, predominava um olhar sobrenatural sobre as pessoas com deficiência, 

eram ignoradas e perseguidas, vítimas de atitudes desumanas, como o abandono e o 

extermínio.  

Nas sociedades antigas era normal o infanticídio quando se 

observavam anormalidades nas crianças. Durante a Idade Média a 

Igreja condenou o infanticídio, mas, por outro lado, acalentou a ideia 

de atribuir a causas sobrenaturais as anormalidades de que padeciam 

as pessoas. Considerou-as possuídas pelo demónio e outros espíritos 

maléficos e submetendo-as a práticas de exorcismo.  

                                                   (Jiménez, 1997, p.22). 

 
Nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, inicia-se o período da 

institucionalização especializada de pessoas com deficiência, e é a partir de então que 

podemos considerar ter surgido a Educação Especial. 

Na segunda fase, destaca-se uma atitude mais protecionista, as organizações 

religiosas começam a oferecer assistência, a Educação Especial surge ou é entendida 

como “o Cuidado com a assistência”, no entanto, acontecia em ambientes separados 
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dos da educação regular. De acordo com Fonseca (1989), o médico francês Itard pode 

ser considerado o pai da educação especial, pois deu um importante contributo, ao 

considerar que existiam inteligências educáveis. Foi o também médico Edward Seguin 

(1812-1880) que, influenciado por Itard, criou o método fisiológico de treino, derivado 

das especulações pedagógicas de Jean Jacques Rousseau (1712-1798), que era 

aplicado através do estímulo do cérebro por meio de atividades físicas e sensoriais. 

Também Maria Montessori (1870 - 1952), deu um importante contributo na evolução da 

educação especial, foi uma educadora e médica italiana que baseou as suas conceções 

pedagógicas na defesa do potencial criativo da criança e no direito de receber uma 

educação adequada às peculiaridades da personalidade, conjugando o 

desenvolvimento biológico e mental e dando ênfase ao treino prévio dos movimentos 

musculares. A sua técnica para o ensino de pessoas com deficiência mental foi 

experimentada em vários países da Europa e da Ásia. 

 Jimenes (1997), refere também o funcionamento da educação especial nesta 

época, relatando que as pessoas com algum tipo de deficiência eram alvo de 

institucionalização especializada. Segundo o autor, a sociedade começou então a olhar 

para a pessoa com deficiência no sentido de lhe prestar apoio, assistência, proteção, 

sendo a única forma de o fazer, recorrendo à separação e à segregação. Descreve o 

autor que esta segregação aconteceu também na educação, uma vez que as escolas 

para pessoas com deficiências surgem sempre afastadas dos espaços onde as outras 

crianças e jovens, considerados normais aprendiam. A situação de institucionalização 

prolongou-se até meados do século XX, tendo sido criadas escolas especiais para 

surdos, mudos e instituições para receber os deficientes mentais. As crianças acabariam 

por ser rotuladas de acordo com a sua deficiência, a sua etiologia, e colocadas em 

escolas especializadas, em classes especiais, separadas das classes regulares, com 

programas diferentes e o acompanhamento de especialistas e técnicas adequadas. 

Tratava-se, segundo o autor, de um sistema de educação dentro do sistema educativo 

geral baseado num modelo médico-pedagógico, cujos procedimentos abarcavam o 

diagnosticar, o sinalizar e o segregar.  

A Terceira fase, de acordo com Bautista (1997) corresponde à última etapa, 

resulta de uma grande evolução até à fase em que nos encontramos atualmente, com 

tendência para uma abordagem diferente do conceito e da prática da Educação Especial 

realçando a necessidade de se implementar um sistema de educação inclusivo. 

Destaca-se o ano de 1959, em que um grupo de pais dinamarqueses rejeita as escolas 

segregadas, tendo essa contestação recebido o apoio administrativo do Governo da 

Dinamarca. O conceito de normalização foi incluído na legislação e definido por Bank-
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Mikkelsen, citado por Jiménez (1997, p.24), como “a possibilidade de o deficiente mental 

desenvolver um tipo de vida tão normal quanto possível”. Wolfensberger (1972), citado 

por González (1984, p.29), define normalização como sendo: a utilização de meios tão 

normais quanto possíveis, de acordo com cada cultura, para conseguir manter condutas 

e características pessoais tão próximas quanto possível, das normas culturais do meio 

onde viva a pessoa”. Para Jiménez (1997, p.29) normalizar: 

Não significa pretender converter em normal uma pessoa deficiente, 

mas aceitá-lo tal como é, com as suas deficiências, reconhecendo-lhe 

os mesmos direitos que aos outros e oferecendo-lhes os serviços 

pertinentes para que possa desenvolver ao máximo as suas 

possibilidades e viver uma vida tão normal quanto possível. 

 
O conceito generaliza-se e a médio prazo conduz à substituição das práticas 

educativas em ambientes segregados por práticas integradoras. A História começa a 

fazer o percurso inverso, a desinstitucionalização.  

A Educação Especial passa, assim, neste século por grandes 

reformulações, como resultado das enormes convulsões sociais, de 

uma revisão gradual da teoria educativa e de uma série de decisões 

legais históricas que assentam num pressuposto simples: a escola está 

à disposição de todas as crianças em igualdade de condições e é 

obrigação da comunidade proporcionar-lhes um programa público e 

gratuito de educação adequada às suas necessidades”.(Correia, 1999, 

p.14).  

 
O mesmo autor refere que as fases da educação especial seguiram esta 

orientação: da exclusão à segregação, da segregação à integração e da integração à 

inclusão.  

 

 

1.1. MARCOS IMPORTANTES DA INCLUSÃO  

 

Na perspetiva de (Carvalho & Peixoto, 2000), após a segunda Guerra Mundial, com a 

valorização dos direitos humanos, surgem na sociedade os conceitos de igualdade de 

oportunidades, o direito à diferença, a justiça social. Desta forma, é crucial fazer 

referência a alguns documentos internacionais que foram fundamentais para que as 

pessoas com deficiência passassem a ser consideradas como detentoras dos mesmos 
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direitos e deveres dos restantes cidadãos. 
 

TABELA 1-MARCOS INTERNACIONAIS DA INCLUSÃO 

Ano Documento Destaque 

1948 Declaração Universal 

dos Direitos Humano 

Proclama que todas as pessoas, sem distinção de género, têm os 

mesmos direitos de dignidade e liberdade humana. 

1975 Public Law 94-142 Surge nos Estados Unidos da América (EUA) a lei que 

possivelmente originou um maior impacto na história da Educação 

dando os primeiros passos para a educação inclusiva. Desde a 

sua publicação as escolas públicas dos Estados Unidos têm sido 

obrigadas a incluir estes alunos em turmas regulares, onde 

possam estudar juntamente com os seus pares sem qualquer tipo 

de deficiência. 

 

1978  O Relatório de 

Warnock  

 

Documento assinado em Inglaterra, propõe que se abandone o 

paradigma médico-psicológico: classificação pela “deficiência”; e 

se adote o paradigma educativo: identificação, descrição e 

avaliação das NEE – por forma a garantir o sucesso e uma plena 

integração em escolas regulares. É introduzido o conceito NEE, 

que engloba os alunos com deficiências e todos os que possam 

apresentar dificuldades específicas de aprendizagem no seu 

percurso escolar.  

1989 Adoção pela 

Assembleia Geral das 

Nações Unidas da 

Convenção Sobre os 

Direitos da Criança 

Ratificada por mais de 150 países, incluindo Portugal. No artigo 

23 encontra-se a defesa de uma vida digna, o acesso à educação, 

formação no sentido das suas necessidades, para todas as 

crianças com deficiência física ou mental. 

1993 Normas para  

a equiparação de  

Oportunidade para 

pessoas com 

deficiência” 

Aprova-se pela ONU uma resolução cujas diretivas declaram o 

direito da criança com deficiência a receber apoio de acordo com 

as suas necessidades, nas áreas de educação, saúde, emprego, 

família e ação social.  

 

1994 Declaração de 

Salamanca 

A UNESCO, com a colaboração do Governo Espanhol, promoveu 

em 1994 a Conferência Mundial de Salamanca que aparece como 

o ponto de partida para o desenvolvimento de princípios e práticas 

educativas inclusivas. As conclusões a que se chegou nessa 

conferência estão sintetizadas na Declaração de Salamanca e 

Enquadramento da Ação na área das Necessidades 

Educativas Especiais. Esta mudança na forma de olhar para as 

crianças e para as escolas foram acompanhadas por alterações 
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legislativas no sentido da operacionalização dos princípios da 

educação inclusiva. 

 FONTE: RIBEIRO 2016, BASEADO EM MOLLOGÓN E FALLA 2014 

  

De acordo com (Rodrigues, 2003), à semelhança do que aconteceu pelo mundo 

civilizado, também em Portugal se inicia o atendimento à população portadora de 

deficiência com a abertura de Asilos e Institutos para cegos e surdos. No entanto, e já 

no século XX, que esta assistência evoluiu para uma perspetiva médico-pedagógica, 

tendo um lugar de relevo o Instituto Aurélio da Costa Ferreira vanguardista, no território 

nacional, desta linha de atuação. A implementação do Regime Democrático, com a 

Revolução de 25 de Abril de 1974, vai refletir-se na educação, designadamente, na 

educação especial e no atendimento às crianças com deficiência no Sistema Educativo 

Regular. Mas é a Constituição da República que em 1976, que vem consagrar a todos 

os cidadãos o direito à educação gratuita. Um conjunto de alterações legislativas, 

medidas normativas, definiu o enquadramento para a organização de todo um conjunto 

de respostas em direção à inclusão.  

TABELA 2- MARCOS DA ESCOLA INCLUSIVA EM PORTUGAL 

Ano Documento Conteúdo 

1986 Lei de Bases 

do Sistema 

Educativo 

Lei nº 46/86 de 14 de outubro A lei de bases do Sistema Educativo, Lei nº 46/86 

veio estabelecer alguns dos princípios fundamentais relativos à educação de 

alunos com NEE. O estado (Ministério da Educação) passa a ter uma maior 

responsabilidade no processo educativo das crianças e a definir as normas gerais 

da Educação Especial. 

1988 Despacho 

conjunto  

36/SEAM/SER

E/88, de julho 

Cria as equipas de Educação Especial. 

1989 Lei de bases. 

Lei nº 9/89, de 

2 de maio 

Lei-base para a prevenção, reabilitação e integração de cidadãos com NEE. 

Enfoque no artigo 9º a Educação Especial. 
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1990 Decreto-Lei 

nº 35/90, 

publicado a 

25 de janeiro.  

 

Este Decreto assume especial importância ao determinar que todas as crianças 

seriam abrangidas pela escolaridade obrigatória. Se antes as crianças com 

“deficiência” mental ou física não eram obrigadas a frequentar o ensino, com a 

publicação deste Decreto-lei estipula o direito à educação das crianças com NEE 

1991 Decreto-lei nº 

190/91 de 17 

de maio 

Cria, no âmbito do Ministério da educação, serviços de Psicologia e 

aconselhamento. 

1991 Decreto-Lei 

319/91 

 

Define o regime da educação especial a aplicar aos alunos com NEE dos níveis 

do ensino básico e secundário. Assegura a integração efetiva nas escolas de 

todos alunos com necessidades educativas especiais. 

1993 Portaria nº 

611/93 de 29 

de junho 

Alarga a aplicação dos dispositivos legais consignados no Decreto-lei nº 319/91 

a crianças com NEE do nível pré-escolar. 

1997 Despacho 

Conjunto nº 

105/97 de 1 

julho  

Este Despacho vai contribuir para dar sustentabilidade a uma política de inclusão, 

reforçando as ideias de diferenciação curricular, através de uma 

individualização/adaptação curricular em função das dificuldades e necessidades 

de cada aluno, em especial dos que apresentavam necessidades educativas 

especiais. É criada a figura do professor de apoio educativo para as crianças com 

NEE, as equipas de coordenação de apoios educativos. De realçar que este 

despacho articula a educação regular e a educação especial.  

1999 Despacho 

conjunto 

891/99 de 19 

outubro 

Define as linhas orientadoras para o serviço de Intervenção Precoce para 

crianças dos 0 aos 6 anos com NEE ou em risco e suas famílias.  

2001 Lei 6/2001  Esta lei estipula a gestão flexível do currículo no sentido da formação integral de 

todas as crianças.  

 

2005 Despacho nº 

10856/2005,  

de 26/04  

 

Altera e republica o Despacho Conjunto n.º 105/97, de 30/05, publicado no Diário 

da República, II Série, n.º 149, de 01/07, que estabelece o regime aplicável à 

prestação de serviços de apoio educativo, de acordo com os princípios 

consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

2005 O Despacho 

Normativo n.º 

50/2005 

Este Despacho prevê duas abordagens primárias, uma destinada a alunos que 

revelem problemas no acompanhamento do currículo ou que já tenham sido 

retidos e, uma segunda, dirigida a alunos revelem capacidades excecionais de 

aprendizagem. 

2006 O Despacho 

Normativo n.º 

1/2006 de 6 de 

janeiro 

Incute às escolas a responsabilidade da promoção  

de uma oferta educativa dirigida a alunos que, encontrando-se dentro da 

escolaridade obrigatória, apresentem insucesso escolar repetido ou risco de 

abandono precoce. 

2006  Decreto-lei 

20/2006, de 31 

de janeiro 

Com este Decreto define-se a criação de um grupo de recrutamento específico 

para docentes de Educação Especial, ou seja, um grupo de docentes com 

especialização para lecionar junto de crianças com NEE. 



9 
 

2008 Decreto-lei nº 

3/2008 de 7 de 

janeiro  

Este decreto aborda um quadro novo conceptual faz uma redefinição do conceito 

de NEE e define as medidas de concretização de toda uma prática inclusiva.  

2008 Lei N.º 

21/2008, de 12 

de maio 

Lei que faz a primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei N.º 

3/2008 

2009 Lei n.º 

71/2009, de 

06/08 

Cria o regime especial de proteção de crianças e jovens com doença oncológica. 

2009 Lei nº 

85/2009, de 27 

de agosto,  

Estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que 

se encontram em idade escolar e consagra a universalidade da educação pré-

escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade. 

2009 Decreto-Lei 

n.º 281/2009, 

de 6/10 

Cria o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

2012 Decreto-Lei 

n.º  

176/2012, de 

02/08 

Regula o regime de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade 

obrigatória das crianças e dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 

18 anos e estabelece medidas que devem ser adotadas no âmbito dos percursos 

escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono escolares. 

2012 Portaria n.º 

275-A  

Determina uma matriz curricular na definição e abordagem dos conteúdos dos 

Currículos Específicos Individuais dos alunos em processo de transição. 

2015 Portaria 201-

C  

 

Enuncia os objetivos subjacentes a cada um dos componentes do currículo. 

Seguindo de perto a Portaria n.º 275-A, estabelece a matriz curricular para os 

alunos com a medida CEI. 

 

2018  Decreto-Lei  

n.º 54/2018 

de 6 de julho 

 

 

 

Estabelece o Regime Jurídico da Educação Inclusiva. Prevê uma mudança de 

paradigma na escola, onde todos e cada um dos alunos, independentemente da 

sua situação pessoal e social, encontram respostas que lhes possibilitam a 

aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras da sua plena 

inclusão social. 

FONTE: GANDARA, 2013 

 

2. O DECRETO-LEI 3/2008 DE 7 DE JANEIRO 

 

O Decreto-Lei n.º 3/2008, foi publicado a 7 de Janeiro de 2008 revogou o Decreto-

Lei n.º 319 de 23 de Agosto de 1991.Este decreto, define os apoios especializados a 

prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores 

público, particular e cooperativo, visando a criação de condições para a adequação do 

processo educativo às Necessidades Educativas Especiais (NEE) dos alunos com 
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limitações significativas ao nível da atividade e da participação em um ou em vários 

domínios da vida…Assim, o D.L. 3/2008, fundamentado na Classificação Internacional 

da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), considera que as NEE são aquelas 

que resultam de: “(…) limitações significativas ao nível da atividade e da participação, 

num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, 

da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 

participação social e dando lugar à mobilização de serviços especializados para 

promover o potencial do funcionamento biopsicossocial” (D.L. 3/2008, p. 155). 

 Os apoios especializados podem implicar a adaptação de estratégias, recursos, 

conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de 

tecnologias de apoio. Estes apoios não contemplam apenas medidas para os alunos, 

mas também medidas de mudança do contexto escolar. A população abrangida pelos 

serviços de Educação Especial passa a ser definida com referência à Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial 

de Saúde, sendo a atribuição da importância desta classificação uma das suas 

principais inovações. Esta classificação desempenha um papel central no processo de 

referenciação e avaliação, bem como no estabelecimento do Programa Educativo 

Individual (PEI). O Decreto-Lei n.º 3/2008 fez toda a diferença. Isto, porque a Escola foi 

obrigada a adaptar-se convenientemente às novas exigências, projetando uma imagem 

mais clara, mais solidária, ultrapassando barreiras passadas que impediam a real e 

eficaz integração de todos os alunos que apresentavam Necessidades Educativas 

Especiais. “Os apoios especializados podem implicar a adaptação de estratégias, 

recursos, conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização 

de tecnologias de apoio. Portanto, não se trata só de medidas para os alunos, mas 

também de medidas de mudança no contexto escolar” (Diário da República, 1.ª série — 

N.º 4 — 7 de janeiro de 2008, p.154). Esta legislação, considera prioritária a intervenção 

dos serviços de Educação Especial em todos e cada um dos alunos com necessidades 

educativas que, como já foi referido, apresentam limitações significativas ao nível da 

atividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais de carácter permanente, definindo um conjunto de medidas 

educativas (Capítulo IV do Decreto-Lei n.º3/2008) de âmbito curricular, e que visam a 

adequação do processo educativo às necessidades destes alunos. Neste decreto-lei 

podemos encontrar os direitos dos alunos com NEE e dos seus encarregados de 

educação, assim como as funções e deveres das entidades escolares, docentes do 

Ensino Regular e de Educação Especial. O referido DL vem definir, o grupo-alvo da 
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Educação especial, enquadrando as crianças e jovens que nela se inserem. Salientam-

se as estratégias do foro mais operacional direcionadas para o processo de ensino e de 

aprendizagem, particularmente o processo de Referenciação o Programa Educativo 

Individual (PEI), as Medidas Educativas e as Modalidades Específicas de Educação. 

Este documento abrange vários aspetos dos apoios prestados a alunos com NEE, que 

principia pelo processo de referenciação para posterior apoio pelos serviços de 

Educação Especial e inclui a preparação para transição da vida pós-escolar.  

 

3. DECRETO-LEI N.º 54/2018 DE 6 DE JULHO 

 

A 6 de julho de 2018, foi publicado o Decreto lei 54/2018, este revoga o Decreto lei 

3/2008 e estabelece o novo Regime Jurídico da Educação Inclusiva em Portugal.  

Assumindo uma perspetiva claramente inclusiva, constitui-se, simultaneamente como 

impulsionador e como suporte à implementação de mudanças a nível organizacional, 

bem como do próprio processo educativo, operacionalizado em articulação com outros 

normativos publicados, entre os quais se destacam: 

✓ O Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, O Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória; 

✓  O Decreto-Lei nº 55/2018, estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens.  

✓ Despacho n.º 5908/2017, 5 de julho de 2017, Modelo de autonomia e 

flexibilização curricular; 

Este decreto-lei defende a existência de um modelo de aprendizagem flexível, 

capaz de reconhecer as necessidades, o potencial e os interesses dos alunos e de 

contribuir para todos serem capazes de adquirir uma base comum de conhecimento 

ao longo do seu percurso escolar, independentemente da oferta educativa e/ou 

formativa em que estejam inscritos. Os objetivos definidos nas linhas de atuação 

para a inclusão são atingidos através de uma Abordagem Multinível, esta pode ser 

caracterizada como um modelo compreensivo e sistémico que visa o sucesso de 

todos os alunos, oferecendo um conjunto integrado de medidas de suporte à 

aprendizagem, adotadas em função da resposta dos alunos às mesmas. Podem ser 

aplicados três níveis de medidas: nível 1-Medidas Universais: para todos os alunos; 

nível 2- Medidas Seletivas: para preencher possíveis falhas da aplicação das 

medidas universais; nível 3- Medidas Adicionais: para resolver problemas 
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comprovados e persistentes não ultrapassados pelas medidas universais e 

seletivas. 

Reforça-se neste diploma o papel dos pais e/ou encarregados de educação, 

conferindo-lhes um conjunto de direitos e deveres conducentes ao seu envolvimento 

em todo o processo educativo dos seus educandos. Refere também que os recursos 

humanos especializados são essenciais para atingir a inclusão nas escolas. Esta 

nova legislação acaba com o modelo de legislação especial para alunos especiais e 

com os sistemas de categorização de alunos, incluindo a “categoria” Necessidades 

Educativas Especiais. Possibilita a continuidade da existência de escolas de 

referência no domínio da visão, da educação bilíngue, da intervenção precoce na 

infância, assim como, a atuação dos centros de recursos para a inclusão e dos 

centros de recursos de tecnologias de informação e comunicação para a educação 

especial (CRTIC). Algumas das novidades do decreto são a criação de Equipas 

Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), a Criação dos Centros de 

apoio à aprendizagem. 

De acordo com a nova legislação a Escola Portuguesa vai redefinir-se, criando-

se as condições para que todas as instituições educativas sejam espaços de inclusão 

que respeitem a diversidade de todos os alunos. A inclusão e a diversidade vão ser 

trabalhadas em cada escola desde a sua base e incluir todos os adultos e alunos numa 

metodologia dominada desenho universal da aprendizagem para todos.  

Esta abordagem baseia-se em modelos curriculares flexíveis, 

no acompanhamento e monitorização sistemática da eficácia do 

contínuo das intervenções implementadas, no diálogo dos docentes 

com os pais ou encarregados de educação e na opção por medidas de 

apoio à aprendizagem, organizadas em diferentes níveis de 

intervenção, de acordo com as respostas educativas necessárias para 

cada aluno adquirir uma base comum de competências, valorizando as 

suas potencialidades e interesses. (Decreto-Lei 54/2018). 
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4. ESCOLA INCLUSIVA- UMA ESCOLA DE TODOS E PARA TODOS 

 

De acordo com Correia (1997), a inclusão é a máxima integração dos alunos com 

NEE nas escolas regulares. Parte do princípio de que a escola é para todos, 

possibilitando ao aluno com deficiência a frequência e permanência nas classes 

regulares, onde por direito deve beneficiar de todos os serviços adequados às suas 

características e necessidades. ID (1997, p.48) refere que o conceito NEE: 

Surge da evolução de conceitos através do tempo e vem responder 

ao princípio da progressiva democratização das sociedades, refletindo 

o postulado na filosofia da integração e proporcionando uma igualdade 

de direitos, nomeadamente no que diz respeito à não discriminação por 

razões de raça, religião, opinião, características intelectuais e físicas, 

a toda a criança e adolescente em idade escolar. 

 
Estamos em concordância com Costa (1999 p.25) quando afirma que: 

a Educação Inclusiva é antes de mais, uma questão de direitos 

humanos, consagrados na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (ONU, 1948), que no seu artigo 1.º refere que todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 

de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 

espírito de fraternidade. 

 
Correia, (1999) defende que a escola inclusiva apela para uma escola que 

perspetive a criança no seu todo, e não considere apenas o aluno, respeitando níveis 

de desenvolvimento essenciais em diversas vertentes (académica, sócio-emocional e 

pessoal), a fim de proporcionar uma educação apropriada e orientada para a 

maximização do seu potencial. Também Lancey (2006), considera que a escola 

inclusiva caracteriza-se como um espaço multicultural e diversificado, capaz de oferecer 

múltiplas respostas. A inclusão requer novas abordagens ao ensino e à aprendizagem 

através de ferramentas adequadas, inovadoras e livres de obstáculos. A escola tem que 

ter em conta os aspetos sociais, físicos e funcionais. A inclusão busca uma escola para 

todos e para cada um e exige respostas individuais e personalizadas às necessidades 

específicas de aprendizagem de cada aluno. Na perspetiva de Correia (2008) a 

heterogeneidade entre os alunos é um fator positivo para a aprendizagem de todos, 

porque os enriquece e os torna mais eficientes. Uma escola inclusiva deve saber lidar 

com diferentes ritmos de aprendizagem e estilos, experiências, através de adaptações 

curriculares diversificadas, estratégias pedagógicas e boa gestão.  
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Os autores Sanches e Teodoro (2006), sustentam que numa escola inclusiva só 

pode existir uma educação inclusiva, onde a heterogeneidade não é considerada um 

problema, mas um desafio à criatividade e profissionalismo dos professores. Estamos 

de acordo com Rodrigues (2003) quando declara, que estar incluído é muito mais do 

que a presença física do aluno com NEE na sala, é um sentimento e uma prática mútua 

de pertença entre a escola e a criança, o aluno sentir que pertence à escola e a escola 

sentir que é responsável por ele. Terminamos parafraseando Correia, (2003, p.63):  

Uma escola inclusiva é aquela que educa todos os alunos 

dentro de um único sistema, com o compromisso de lhes proporcionar 

programas educativos adequados às suas capacidades e apoios tanto 

para os professores como para os alunos, em função das suas 

necessidades.  

 

 

 

5.  AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

No dicionário da Língua Portuguesa (1998), a tecnologia diz respeito ao “...conjunto 

dos instrumentos, métodos e progressos específicos de qualquer arte, ofício ou técnica”. 

(Costa e Melo, 1998, p.1574). A Tecnologia é, então, a aplicação de métodos e técnicas 

científicas na produção dos instrumentos necessários à resolução dos problemas 

práticos da vida humana. Esta permite a mudança e manipulação do ambiente onde o 

homem vive. Estas novas tecnologias têm como objetivos principais os de possibilitar a 

comunicação entre as pessoas e facilitar o acesso às informações diversas. Elas criam 

novas formas de convivência e interação entre as pessoas inserindo-as num novo 

ambiente social. Na opinião de Escola (2005, p.346):  

O cerne da sociedade da informação ligase às questões que 

envolvem o acesso, armazenamento e tratamento da informação. A 

evolução tecnológica, particularmente centrada no progresso dos 

meios informáticos, trouxe possibilidades verdadeiramente 

inimagináveis até há algumas décadas. De qualquer ponto do globo, 

com a worl Wide web cruzamos o espaço, traçando novíssimas rotas, 

rasgando novos caminhos marítimos em busca deste novo e admirável 

mundo a que chamamos sociedade da informação e comunicação. 
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 De acordo com Rodríguez Carracedo e Barrera Minervini (2014) na era digital que 

se vive, converte-se em analfabeto funcional aquele que carece de competências 

tecnológicas e comunicativas, bem como carências relacionadas com a procura e 

utilização da informação.  

 

5.1. AS TIC NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

É uma realidade que as crianças interagem desde muito cedo com as TIC, utilizando o 

computador e outras tecnologias na vida familiar, com autonomia e avidez. A escola não 

pode viver desligada desta realidade. Ela deve reconhecer o lugar que as TIC ocupam 

no nosso dia-a-dia e as suas potencialidades educativas. Segundo Ponte (2002), as TIC 

estão cada vez mais presentes em todos os domínios da atividade social. Têm também 

contribuído para mudar a escola e o seu papel na sociedade. Elas podem ajudar a 

escola a ser um lugar de exploração de culturas, de realização de projetos, de 

investigação e debates. A introdução das TIC no ensino não é uma mera substituição 

dos meios tradicionais ou do professor, mas sim um agente ativo de mudança na forma 

como se aprende, como se ensina e na interação entre professor e aluno. Escola (2005, 

p.350) considera que:  

O acesso à informação não é, por si só, garantia de transformação em 

conhecimento e, muito menos, em sabedor. A construção do 

conhecimento implica a capacidade de acolher novas informações, 

articulá-las, de forma a que os vínculos estabelecidos com o já sabido 

transformem essas novas informações em saber relevante. 

 
 As TIC são um importante complemento às práticas pedagógicas. Para Freitas (1991, 

p. 28): 

As TIC permitem disponibilizar ferramentas que ajudam a deslocar o 

centro do processo ensino/aprendizagem para o aluno, favorecendo a 

sua autonomia e enriquecendo o ambiente onde a mesma se 

desenvolve. Permitem a exploração de situações, que de outra forma 

seria muito difícil ou mesmo impossível de realizar. Possibilitam ainda 

a professores e alunos a utilização de recursos poderosos, bem como 

a produção de materiais de qualidade superior aos convencionais.  

 
Ponte (2002) defende que usando as TIC, o professor poderá envolver-se na 

aprendizagem dos seus alunos e ao fazê-lo, deixa de ser aquele que ensina para ser 
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aquele que promove a aprendizagem. Professor e aluno passam a ser parceiros no 

mesmo processo de aprendizagem. Neste sentido, os docentes procuram responder às 

exigências da sociedade e promover junto dos seus alunos o gosto por aprender a 

aprender, por gostar de saber e por partilhar e colaborar com os outros na construção 

do conhecimento. Em frente ao computador, o aluno não tem medo nem vergonha de 

errar, pois pode corrigir o seu erro. Alguns organismos internacionais, entre eles a 

UNESCO, têm chamado a atenção para o impacto das TIC na renovação do sistema 

educativo, enfatizando o seu relatório as potencialidades da utilização das TIC:  

Melhor difusão de saberes, aumento de igualdade de 

oportunidades, progressão dos alunos de acordo com o seu ritmo, 

interatividade, melhor organização das aprendizagens por parte dos 

professores em turmas heterogéneas e combate no insucesso escolar. 

Silva (2004, p.13).  

  
A integração das TIC surge da imposição da sociedade digital, da qual os mais 

novos, os verdadeiros nativos digitais são os principais admiradores. Neste contexto, 

Ponte (2002) afirma que é necessária uma formação adequada dos professores. Esta 

formação em TIC constitui um elemento crucial na aceitação e na utilização das TIC na 

sala de aula.  
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5.2.  EVOLUÇÃO DA INTEGRAÇÃO DAS TIC NO ENSINO EM PORTUGAL 

 

As iniciativas públicas e privadas que visam a utilização das TIC nas escolas, em 

Portugal, são já muito frequentes, com grande impacto na década de 80 do século 

passado. Das iniciativas com maior impacto destacam-se as que passamos a expor na 

tabela de acordo com a literatura analisada.  

TABELA 3-MARCOS DA INTEGRAÇÃO DAS TIC NA ESCOLA PÚBLICA PORTUGUESA 

Ano  Documento 

1984 Despacho nº 68/SEAM/84.  

O programa tinha preocupações de inovação pedagógica que passavam pela denominada 

alfabetização informática. 

1985 O Despacho nº 206/ME/85 de 15 de novembro, ao criar o Projeto Minerva pretendia 

introduzir o computador no sistema de ensino não superior. 

1987 Criação da Fundação para a Computação Científica Nacional  

(FCCN). 

1992  Programa FOCO (Programa de Formação Contínua de Professores), que se destinava a 

educadores de infância e a professores dos ensinos básico e secundário. 

1996 Criação do Programa Ciência Viva 

1996 a 

2002 

Programa Nónio – Século XXI 

1996 Missão para a Sociedade de Informação 

1997 Livro Verde para a Sociedade da Informação 

1997 a 

2003 

Programa Internet nas Escolas (PIE),  

da responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, cujo objetivo principal era equipar 

todas as escolas com um computador multimédia e uma ligação RDIS à Internet via Rede 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS). 

1997 a 

2003 

uART (Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa) foi uma estrutura criada em 1997 

pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia português que teve por missão coordenar o 

desenvolvimento do Programa Internet na Escola, uma iniciativa do referido ministério cuja 

finalidade foi a de ligar à Internet todas as escolas do ensino básico e do ensino secundário, 

através da colocação de um computador e uma ligação RDIS nas escolas. 

1998 A Sociedade da informação na Escola 

Parecer n.º2/98 Conselho Nacional de Educação 

2002 Currículo Básico em TIC para professores 

2002  Unidade de Missão para a Inovação e Conhecimento (UMIC), uma estrutura de apoio ao 

desenvolvimento da política governamental para a sociedade de informação, inovação e 

governo eletrónico. No mesmo ano, o Ministério da Educação, publicou e divulgou, as 

estratégias no âmbito das TIC para a Educação. 

2003 Plano de Ação para a Sociedade da Informação 

Aprovado em Conselho de Ministros 26 de Junho de 2003 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
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2004 Rede Professores Inovadores 

2004 Programa 1000 Salas TIC 

2005 Edutic Despacho nº 7072/2005 

2005 a 

2008 

Equipa de missão de CRIEDespachoº16793/2005 

Equipa de Missão de Computadores, Redes e Internet na Escola 

2007 Portaria n.º 731/2009, Sistema de formação e de certificação de competências  

TIC para docentes  

2007 Inclui-se no currículo do ensino básico a formação para as NTIC 

Despacho nº16149/2007 

2007 Plano Tecnológico para a Educação (PTE). Tinha como objetivo estratégico colocar Portugal 

entre os cinco países europeus mais avançados na modernização tecnológica do ensino em 

2010 e visa contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem e para o 

reforço das qualificações das novas gerações de portugueses, através da concretização de um 

conjunto integrado de programas e projetos de modernização tecnológica das escolas. 

2008 Programa “e.escolas”, “e.porfessor” e “ e.oportunidades” permitiram aos alunos do ensino 

básico (2º e 3º ciclos) e secundário, aos professores e aos adultos inscritos no programa Novas 

Oportunidades, aceder a computadores portáteis e a ligações à internet em banda larga em 

condições especiais. Esta iniciativa, publicada a 19 de março de 2008, na Resolução de 

Ministros n.º 51/2008, tinha como principal objetivo generalizar o uso do computador e da 

internet entre os professores, alunos e família.  

2009 Programa “e.escolinha”, destinado aos alunos do 1º Ciclo, disponibilizava a preços reduzidos, 

ou gratuitamente (dependendo do rendimento do económico do agregado familiar), os 

computadores portáteis, o Magalhães. 

2009 Criação da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas/ Plano Tecnológico:  

ERTE do PTE. Despacho nº 14670/2009. 

2009 Estudo de Implementação do programa "Competências TIC" 

Portaria 731/2009 de 7 de Julho. 

2009 Programa Nacional de Formação de Competências TIC 

2011 Projeto denominado Programa e.escola 2.0,  

2017  Estratégia TIC 2020 - Um “Plano Sectorial TIC, na área da educação”, envolvendo a 

administração central e as escolas. Trata-se de um plano que “está orientado ao cumprimento 

de objetivos de racionalização do investimento e despesa TIC, de modernização das infra-

estruturas e de digitalização de processos internos à educação”.  

 FONTE: RIBEIRO 2012 

 

De acordo com Jonassen (2007), as TIC são fortes ferramentas de poder, de saber 

e de pensar. A escola, ou seja, o processo ensino aprendizagem deve organizar-se de 

forma a promover uma interação significativa, as TIC, podem promover novos modelos 

de ensinar e aprender. Com as TIC temos novas formas de aprender e de nos 

relacionarmos com o conhecimento. A aprendizagem ocorre nos mais diversos 

contextos, sejam formais ou informais e é um processo que se prolonga ao longo da 
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vida. Mais do que meios de comunicação ou ferramentas neutras, as TIC e a internet 

são ferramentas, tanto cognitivas como sociais, que modificam a nossa forma de 

comunicar, interagir, aprender e até de nos relacionarmos. 

 

5.3.  VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO 

 

Na literatura consultada é comum a ideia de que a aplicação das TIC na educação, são 

uma mais valia, que proporcionam um conjunto de vantagens a alunos e professores. 

 “A tecnologia abriu um novo e diversificado leque de 

possibilidades na área do conhecimento e da comunicação. Com a 

internet e as novas tecnologias, temos o mundo na palma da mão, à 

distância de um “click”. As hipóteses de aprendizagem e socialização 

são ilimitadas. Escola (2013, p. 75). 

 
 De acordo com Ribeiro (2012), apresenta-se um conjunto de vantagens da 

utilização das TIC, que sistematizamos abaixo.  

TABELA 4-VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DAS TICA NA EDUCAÇÃO 

Vantagens Para os Alunos 

✓ Permitem uma aprendizagem mais flexível e diferenciada/personalizada, que vai ao encontro das 

necessidades de cada aluno, adequada a estilos e ritmos de aprendizagem diferenciados; 

✓ Oferecem mais espaço à aprendizagem independente, o que constitui fator de autonomia e 

responsabilidade; 

✓ Favorecem o trabalho em equipa e a colaboração entre colegas e professores; 

✓ Promovem o desenvolvimento de diversas competências para futuros postos de trabalho apetrechados 

com tecnologias; 

✓ Encurtam o intervalo de desempenho dos alunos, auxiliando mais alunos a envolverem-se na 

aprendizagem, melhorando-a e, principalmente, continuando-a; 

✓ Auxiliam na transposição de barreiras de desempenho; 

✓ Estimulam a motivação, a atenção, o comportamento assertivo; 

✓  Desenvolvem a comunicação e competências de processamento cognitivo; 

✓  Minimizam a divisão social ao reduzirem a divisão digital; 

✓ Permitem a elaboração de tarefas ajustadas às necessidades individuais e tornam mais fácil a sua 

organização (ex.: portfolios digitais); 

✓ Possibilitam a experimentação/simulação em ambientes controlados; 

✓ Proporcionam diferentes modos de resolução para um mesmo problema; 

✓ Promovem o questionamento; 

✓ Desafiam os alunos, promovendo a competição inata e estimulando a aprendizagem (ex.: jogos didáticos); 

✓ São imparciais e infinitamente pacientes; 



20 
 

✓ São interativas; 

✓ Permitem a melhor integração de aprendizagens com a apresentação de informação em diferentes 

formatos; 

✓ Possibilitam uma aprendizagem de forma lúdica e agradável; 

✓ Reduzem a carga de trabalho, ao dispensarem tarefas redundantes. 

 

Vantagens para os professores 

✓ Permitem a colaboração entre colegas, reduzindo o isolamento; 

✓ Constituem fontes de recursos/informação; 

✓ Facilitam a preparação e a atualização dos planos de aulas; 

✓  Reduzem a quantidade de trabalho; 

✓ Possibilitam o atendimento a todos os alunos; 

✓  Suportam a reflexão profissional através da comunicação online; 

✓ Auxiliam nas tarefas de gestão escolar; 

✓ Possibilitam o trabalho em pequenos grupos; 

✓ Proporcionam novos formatos de apresentação de conteúdos; 

✓ Facilitam a elaboração de conteúdos de suporte físico (em papel); 

✓ Oferecem facilidades de manutenção de registos de fácil acesso de todas as planificações, conteúdos e 

avaliações; 

✓ Permitem a avaliação do processo e do progresso (avaliação contínua). 
FONTE: RIBEIRO 2012 

 

5.4.  AS TIC E AS TECNOLOGIAS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS COM NEE 

 

Sanches (1991, p.121) refere que “para a maioria das pessoas a tecnologia torna a 

vida mais fácil, para a pessoa com deficiência a tecnologia torna as coisas possíveis”. 

Após a análise de vários autores verificamos que há uma unanimidade relativamente a 

essa afirmação. 

Também na opinião de Moreira (2002) o uso das tecnologias com fins educativos, 

abre novas possibilidades nos processos de ensino/ aprendizagem, na medida em que 

oferece grande quantidade de informação, permite maior individualização e uma maior 

flexibilização adequando-se às necessidades do utilizador, transmite informação através 

de múltiplas formas expressivas que levam a uma motivação do indivíduo ajudando ao 

mesmo tempo a ultrapassar limitações temporais ou mesmo de distância entre 

professores e alunos facilitando um ensino para além do tradicional. Assim, as TIC 

aplicadas à educação podem ser uma mais valia e uma das respostas mais inovadoras 

como recurso educativo. Podem contribuir para a integração plena de todos os alunos, 

sejam ou não considerados alunos com NEE. É neste contexto que a utilização das TIC 
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pode e deve ser uma ferramenta que contribui para fornecer ao aluno um instrumento 

importante para a sua integração escolar e social e para que a sua escolaridade básica 

seja desenvolvida numa escola inclusiva.  

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

permite e potencia a existência de novas perspetivas na participação 

das crianças com Necessidades Educativas Especiais, podem 

normalizar as vidas de quem já não procura a excelência, mas a 

verdadeira oportunidade de se afirmar cidadão. Facilitarão, deste 

modo, o acesso ao conhecimento, à aprendizagem, à ocupação dos 

tempos livres, ao lazer, ao desenvolvimento de capacidades 

intelectuais, ao contacto com grupos de interesse comuns; evitarão a 

exclusão e contribuirão para uma integração plena. Santos (2006, p. 

119).  

 
Ribeiro (2012), é da opinião de que as TIC podem funcionar como uma tecnologia 

específica de apoio e de resolução de problemas funcionais. A aplicação das TIC 

assume-se como uma importante ferramenta ao serviço de alunos e professores para 

superar barreiras e promover a aquisição de competências, proporcionando às crianças 

portadoras de deficiência a comunicação com os outros, numa condição autónoma de 

afirmação da sua individualidade intencional, pela utilização de códigos alternativos e 

de dispositivos específicos. Na literatura consultada não há dúvidas que as TIC já 

demonstraram ser um valioso contributo no processo de ensino– aprendizagem. 

Segundo Howell (1996) cit. por Correia (2005), cada vez mais, as TIC são usadas na 

educação de alunos com NEE, melhorando a sua qualidade de vida. A utilização das 

TIC tem dois grandes objetivos curriculares: “Aumentar a eficiência e desvantagem 

destes alunos, aumentando a sua integração escolar e social; b) Desenvolver 

capacidades para aceder e controlar tecnologias com determinado nível de realização.” 

(Correia e Martins, 2002, p. 71). Ribeiro (2012) expõe algumas utilizações das TIC no 

processo ensino-aprendizagem dos alunos com NEE: 

✓ Instrumento de ensino;  

✓  Instrumento de aprendizagem; 

✓  Instrumento de acesso e participação (tecnologia de apoio); 

✓  Instrumento de comunicação; 

✓ Contexto de aprendizagem; 

✓ Ajuda terapêutica; 

✓ Auxiliar de diagnóstico e avaliação; 

✓ Instrumento para tarefas administrativas. 
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✓  Fator motivacional; 

✓  Fator disciplinante (focalizando a atenção dos alunos). 

Correia (2005), considera que as TIC permitem dar uma resposta individualizada e 

personalizada às necessidades específicas de aprendizagem de cada aluno recorrendo 

a ferramentas pedagógicas e à tecnologia de apoio. O sucesso obtém-se quando as TIC 

são adequadas às necessidades específicas dos alunos com NEE e apoiadas por 

profissionais conscientes do seu potencial. Sancho e Hernández (2006, p.148) 

sintetizam, afirmando que: 

 A utilização das TIC possibilita respostas variadas, porque permite 

diferentes formas de apresentação da informação, maneiras 

diversificadas de expressão e aprendizagem e formas variadas de 

envolvimento, para dar resposta à complexidade de facetas da 

aprendizagem e do ensino. 

 

 
Por sua vez Rodrigues (1991, p.115) considera que “A utilização das Novas 

Tecnologias na Educação Especial é acima de tudo mais um conjunto de estratégias, 

cuja avaliação terá de ser validada em função do contexto específico de aplicação e não 

por si mesmas.” Apresenta-se uma síntese com as orientações da utilização das TIC 

com alunos com NEE de acordo com Ribeiro (2012) baseado em Almeida (2006). 

TABELA 5-PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A UTILIZAÇÃO DAS TIC NAS NEE 

 

Princípios orientadores para a utilização das TIC em NEE 

✓ A estruturação das atividades deve ser baseada nas especificidades dos sujeitos e nos 

objetivos curriculares e não nas facilidades ou funcionalidades tecnológicas. 

✓  Os elevados níveis de motivação, gerados pelo uso das ferramentas tecnológicas, devem ser 

utilizados como polo de atração para a realização das tarefas, mas não devem resultar na 

valorização excessiva de processos de recompensa. 

✓ As atividades propostas a realizar em ferramentas computacionais, devem reforçar 

competências trabalhadas noutros formatos ou modalidades, apresentar desafios curriculares 

e permitir o progresso das aprendizagens.  

✓ A realização das atividades deve ser dinamicamente monitorizada para que seja fornecido 

feedback imediato e adaptado.  

✓ As facilidades de personalização e adaptação de recursos, conteúdos e tarefas devem ser 

amplamente utilizadas, por forma a permitir um correto ajuste das atividades às singularidades 

dos indivíduos. 
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✓  Realização de atividades em ferramentas computacionais deve ser alvo do mesmo nível de 

observação, controlo e avaliação por comparação com as restantes atividades realizadas 

noutros formatos ou modalidades. 

✓ A aprendizagem dos processos de uso das ferramentas deve ser amplamente explorada e visar 

a prática e flexibilização de rotinas de utilização.  

FONTE: RIBEIRO (2012) BASEADO EM ALMEIDA 2006 

 

Falar na utilização das TIC na Educação Especial, por crianças com NEE implica 

referir as Tecnologias de Apoio (TA). As TA são uma medida educativa de adequação 

do processo de ensino/aprendizagem (Art.º 16º do Decreto Leinº3/2007 de 7 de janeiro). 

“Entende-se por tecnologias de apoio os dispositivos facilitadores que se destinam a 

melhorar a funcionalidade e a reduzir a incapacidade do aluno, tendo como impacte 

permitir o desempenho de atividades e a participação nos domínios da aprendizagem e 

da vida profissional e social” (Art. 22.º, Decreto-lei 3/2008 de 7 de Janeiro). De acordo 

com o Guia dos CRTIC e TA (2012), o aconselhamento, a seleção e adaptação destes 

dispositivos (baixa tecnologia ou mais sofisticada) implicam a prestação de serviços 

especializados. As tecnologias de apoio financiadas pelo MEC são as que servem 

finalidades educativas. As TA também vulgarmente designadas de Ajudas Técnicas 

(AT) são definidas segundo a ISO (Organização Internacional de Normalização, 

entidade responsável pelo estudo e estandardização de materiais e equipamentos) 

desta forma: “qualquer produto, instrumento, equipamento ou sistema técnico usado por 

uma pessoa com deficiência, especialmente produzido ou disponível que previne, 

compensa, atenua ou neutraliza a limitação funcional ou de participação;” (Página 2276 

Diário da República, 1.ª série — N.º 74 — 16 de Abril de 2009). Nestes, incluem‐se 

muitos dos produtos recomendados por médicos, tais como próteses, canadianas, 

bengalas, cadeiras de rodas, e muitos outros, em regra financiados pelo Ministério da 

Saúde e pelo Trabalho e Segurança Social. 

Estas tecnologias encurtam o intervalo/distância entre o potencial e o 

desempenho e possibilitam o desenvolvimento de competências para obtenção dos 

melhores resultados (Decreto-lei 3/2008 de 7 de janeiro). Permitem ainda compensar 

ou substituir funções, acesso ao currículo, novas formas de comunicar e participar, 

promovem a autonomia e permitem o aproveitamento de competências residuais. As 

tecnologias de apoio procuram melhorar o desempenho ocupacional, promovendo a 

funcionalidade e autonomia da pessoa. As TA são personalizáveis, transformam o 

computador num aliado, tornando-se numa ferramenta de inclusão. De acordo com 

Correia (2013), utilizar as TIC como Tecnologia de Apoio (TA), possibilita que alunos 
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com incapacidades motoras, cognitivas, sensoriais/percetivas, individualmente ou 

associadas, consigam aceder a informação disponível e com ela interagir a partir de um 

computador. Como meio aumentativo e/ou alternativo de comunicação e ainda como 

meio facilitador da realização de uma tarefa. São, por vezes, a única alternativa desta 

população para poderem interagir com o meio, possibilitando-lhe um verdadeiro acesso 

à educação, lazer, entre outros.  

De acordo com Guia dos CRTIC e TA (2012), a seleção/prescrição das 

tecnologias de apoio mais adequadas a cada aluno, de maneira que a sua utilização 

permita superar a diversidade de barreiras com que se deparam no dia-a-dia, envolve a 

participação conjunta de terapeutas, professores e todos os intervenientes no seu 

processo educativo. Uma vez que as TA são das medidas educativas constantes da 

legislação em vigor para a EE, a equipa educativa que elabora o PEI do aluno deve 

equacionar se o mesmo poderá beneficiar desta medida em particular e referenciá-lo 

para uma avaliação pelo CRTIC (Centro de Recursos TIC) da sua área. De uma forma 

mais específica, e de acordo com D.L. n.º 3/2008 contempla-se a utilização explícita das 

tecnologias como medida educativa na modalidade de Tecnologias de Apoio e em 

qualquer outra forma que preveja a adoção de medidas auxiliares de ensino, como seja 

o apoio pedagógico personalizado, pelo que se torna necessário que se formalize a 

integração das TIC no processo de ensino-aprendizagem do aluno com NEE, através 

da sua incorporação no PEI. 

A referida publicação refere também que enquanto TA à aprendizagem existem 

dispositivos simples, denominados baixa tecnologia, que poderão ser muito úteis a 

alunos com determinado tipo de limitações. Exemplo: planos inclinados para melhor 

posicionamento e leitura ou melhor acesso ao computador, ou dispositivos para escrita, 

ou papel para impressão em relevo, ou grelhas de teclado, tabelas de 

símbolos/imagens. Podem ainda ser tabelas ou quadros de comunicação que podem 

ser construídos em diversos materiais e usados em diferentes suportes. Refere ainda a 

existência de alta tecnologia (tecnologia mais sofisticada), para ajudar em diversos 

tipos de incapacidades. Salienta-se que a diversidade de tecnologias não esgota a 

diversidade de produtos no mercado, nem o software livre existente. É de salientar que 

o próprio computador também possui algumas tecnologias de apoio, como por exemplo, 

ao permitir otimizar a visualização, ajustar definições do rato para que a sua utilização 

seja mais fácil, ajustar definições para o teclado de modo a facilitar a leitura e a escrita, 

na utilização da internet, de hipertexto de hipermédia que beneficiam, em maior ou 

menor dimensão, a exploração interativa em qualquer tipo de NEE.  
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Para além das tecnologias de apoio, existem as ferramentas pedagógicas que 

consistem em estratégias diferenciadas com recursos a ferramentas de produtividade, 

recursos educativos digitais online e recursos educativos digitais produzidos pelo 

professor, assim como, recursos especiais produzidos por equipas de investigação, 

para as crianças com NEE. Estas ferramentas pedagógicas são um meio de 

aprendizagem motivante e atrativo.  

São apresentadas as soluções mais utilizadas, o seu modo de utilização e as 

vantagens mais diretas baseado com Ribeiro (2012).  

TABELA 6-SOLUÇÕES TIC PARA ALGUNS TIPOS DE NEE 

Tipo de NEE  Solução TIC  De que forma podem auxiliar 

Deficiência 

Visual 

Computador + Monitor 

 

Linha Braille 

 

 

 

A utilização das aplicações mais comuns podem ser 

ajustadas para se adaptarem (como fontes de grandes 

dimensões que podem ser visualizadas e imprimidas, 

contraste, luminosidade, resolução, entre outros). A 

utilização de teclas de atalho substitui a utilização do rato 

periférico de entrada e saída através de linguagem braille 

(com software próprio que converte Braille para texto e texto 

para Braille). 

 

Software de síntese de voz 

 

Software de Leitura de Ecrã  

 

 

 

 

Software  

OCR (Optical  

Character Recognition) 

 

Software que sintetiza voz, normalmente associado a 

software de leitura de ecrã do próprio computador ou 

aplicação de acessibilidade web. 

 

Os leitores de ecrã por meio de síntese de voz ou através 

de escrita Braille por dispositivo próprio, permitem ao 

utilizador ter toda a informação visualizada no monitor do 

computador adaptada aos seus sentidos/perceção 

funcionais. 

 

A sua utilização, associada a um scanner de mesa  

e a um software de leitura de ecrã, permite aceder  

a conteúdos impressos em suporte papel (Livros). 

Livros falados (Daisy)  

 

Manuais/Livros em formato 

eletrónico 

 

 

 

 

Livros em formato multimédia com síntese de voz. 

 

Livros convertidos em formato digital passíveis de serem 

lidos por software de leitura de ecrã com output em Braille 

ou síntese de voz. 
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Software de ampliação 

(lupa) 

 

Processador de texto 

. 

Software que permite ampliar zonas da área visual  

(incluindo área onde o rato se desloca) do monitor para 

pessoas com baixa visão (amblíopes). 

 

As opções de formatação ajudam a melhorar a  

visibilidade do material escrito 

Deficiência 

auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiência 

Física 

 

Multimédia e legendagem 

 

A utilização dos computadores baseia-se em informação 

visual permitindo o trabalho com textos, imagens e vídeos 

para o desenvolvimento de competências. A tecnologia 

multimédia permite o acesso a informação de forma mais 

visual e imediata que o anteriormente possível. A 

informação adicional auditiva pode ser substituída por 

legendas textuais. 

Processador de texto 

 

 

 

 

Teclado de Conceitos  

(Overlay Keyboard) 

O processador de texto com corretor ortográfico e  

gramatical e a possibilidade de reedição auxilia na  

aprendizagem e construção de textos. 

 

Teclado que pode utilizar letras, símbolos e  

imagens. Pode auxiliar como ponto de partida para  

a leitura e escrita. 

Software de avisos visuais 

 

 

Legendagem de discurso 

em direto 

 

Computador+Tecnologias 

de apoio 

 

Qualquer informação auditiva na utilização de um 

computador pode ser convertida em signos/sinais visuais no 

monitor. 

A legendagem das palavras de um orador que são 

transmitidas para um monitor. 

 

O computador com a utilização de configurações de 

acessibilidade do próprio sistema operativo e de periféricos 

adaptados (como diferentes tipos de manípulos que podem 

ser acionados por diferentes partes do corpo, sopro, 

movimento ocular ou da cabeça, aliados ou não a métodos 

de acesso indireto) permite a quase totalidade da 

manipulação de software. Os problemas de coordenação na 

escrita manual podem ser anulados com recurso à escrita 

impressa, através de diferentes modos de introdução. 
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Ensino à distância 

 

 

 

 

 

Software pedagógico com  

opções de acessibilidade 

A possibilidade de utilização de ferramentas de 

comunicação síncrona e assíncrona, partilha de áreas de 

trabalho, vídeo e áudio conferência, plataformas de e-

learning, permitem nas situações mais graves (com 

imobilidade) a possibilidade de continuar os estudos. 

 

Software didático que possibilita a utilização de 

configurações de acessibilidade. 

 

 

 

 

Problemas de  

Comunicação 

Sistemas Aumentativos e  

Alternativos de 

Comunicação  

(SAAC) 

 

Os SAAC, normalmente baseados em soluções 

informáticas e associados a configurações de 

acessibilidade (deficiência motora associada), auxiliam 

pessoas com problemas graves ou severos de linguagem e 

fala a comunicarem e a elaborarem trabalhos, podendo 

produzir ou substituir a linguagem escrita 

Deficiência 

Intelectual 

Jogos didáticos adaptados 

 

 

 

Processadores de texto 

 

Jogos com multimédia apelativa, com sistemas de reforços 

imediatos (visuais e auditivos) e com possibilidade de 

experimentação e correção entre outras 

 

O processador de texto com corretor ortográfico e 

gramatical e a possibilidade de reedição auxilia na 

aprendizagem e construção de textos. 

 

Autismo e 

Problemas  

Emocionais 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientes Virtuais de  

Aprendizagem (AVA) 

/Ensino  

A Distância (EAD) 

 

A utilização do computador permite criar um ambiente não 

ameaçador e reduz o receio de fracasso perante o próprio e 

perante os outros. Possibilita o incremento da autoestima e 

da autoconfiança. Permite ainda a realização de trabalho 

colaborativo estimulando a interação social.  

 

Podem ser utilizadas de forma autónoma, com ajuda, ou em 

parceria, aprendendo a esperar, a dar a vez e a executar 

uma atividade partilhada. Auxiliam a ultrapassar 

dificuldades na generalização de aprendizagens de atenção 

e motivação. 

 

A possibilidade da realização de trabalho individual pode 

minimizar o bloqueio emocional e outras dificuldades pela 

presença em ambientes constrangedores. A comunicação 

através do computador tende a ser menos inibida 
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Simuladores de situações  

reais 

 

A possibilidade de experimentar, errar e aprender em 

situações controladas, afastadas do perigo dos contextos 

reais. 

Problemas de  

Comportamento 

TIC A utilização diversificada das TIC, como o computador 

associado a quadros interativos, atua muito frequentemente 

como disciplinador ao captar a atenção. Podem ser 

trabalhadas regras comportamentais de trabalho em grupo. 

Dificuldades de  

Aprendizagem 

Multimédia 

 

 

 

 

 

Processadores de texto 

com Síntese de voz 

 

 

 

 

 

OCR associado a scanner 

ou a caneta digitalizadora e 

síntese de voz 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas de 

comunicação  

síncrona e assíncrona 

 

Recursos multimédia, presentes em variado software 

pedagógico associando multi-formatos como texto, vídeo e 

áudio, podem ajudar a ultrapassar dificuldades de 

leitura/escrita e cálculo, assim como contribuir para a 

aprendizagem das mesmas. 

 

As capacidades de reedição, correção ortográfica e 

gramatical, com síntese de voz associada ou não, auxiliam 

na aprendizagem da leitura e da escrita e compensa défices 

e motiva o aluno. Nas disgrafias motoras, os problemas de 

caligrafia são anulados com o recurso à dactilografia. 

 

As ferramentas de reconhecimento de texto utilizadas para 

invisuais podem ser aproveitadas para pessoas com 

problemas de leitura e escrita, ou possibilitar a leitura 

realizada pelo computador de textos em formato digital. A 

caneta digitalizadora constitui um scanner de mão que pode 

converter secções reduzidas de texto até ao pormenor de 

letras sem a necessidade da digitalização do texto por 

inteiro. 

 

A utilização de comunicação escrita (síncrona ou 

assíncrona) suportada por ferramentas de correção 

ortográfica e gramatical e supervisão parental apresentaram 

resultados positivos em alunos com dislexia.  

 

Isolamento/Alun

os  

Hospitalizados/

Alunos  

Domiciliado 

AVA/plataforma de 

elearning/Web2.039 

 

 

 

Este conjunto de soluções possibilita que alunos que não 

podem frequentar a escola possam prosseguir os seus 

estudos em colaboração direta com professores e pares, 

possibilitando o acompanhamento da sala de aula e 

interação com recurso a vídeo e áudio em direto. 

 

Audioconferência 

Videoconferência 

Partilha de ambiente e/ou 

área  

de trabalho 
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Outras ferramentas de  

comunicação síncrona 

 

 

Ferramentas de 

comunicação  

assíncrona 

FONTE: RIBEIRO (2012)  

 

Podemos verificar que as TIC e as TA constituem uma ferramenta ao serviço do 

aluno com NEE que lhe permitem o acesso ao currículo e a participação na sua 

aprendizagem. De acordo com o Guia dos CRTIC e TA (2012), a investigação tem dado 

grandes contributos para o surgimento de novas soluções para os diferentes tipos de 

incapacidade e deficiência. Assiste‐se a uma explosão de novas tecnologias com 

preocupações de design universal. A divulgação leva a uma maior procura e a um 

acesso mais generalizado por parte dos utilizadores. Espera‐se que o custo destas 

tecnologias especiais se reduza para que a massificação tenha lugar. As TIC 

encontram-se em constante inovação e surgem cada vez mais soluções tecnológicas 

ou evoluções das já existentes, que surgem diariamente a nível internacional fruto da 

investigação e prática na área.  

De acordo com Ribeiro (2012), a utilização das TIC com os alunos com NEE 

reveste-se de elevada complexidade pelo papel adicional que podem representar, 

tornando acessível aquilo que de outra forma seria inatingível. À medida que se apoiam 

alunos com maiores limitações funcionais, as tecnologias adquirem uma maior 

especificidade técnica necessitando de profissionais que dominem a utilização das TIC. 

Peralta e Costa (2007) referem que a utilização pessoal dos computadores pela quase 

totalidade dos professores é uma realidade; contudo, a sua transposição para o contexto 

pedagógico encontra-se envolta em incertezas e dúvidas que limitam a proatividade dos 

docentes nesta área. Paiva (2003) afirma que o simples facto de se introduzir o 

computador nas salas de aula não traz consigo efeitos automáticos. É por isso 

necessária uma implementação de metodologias pedagógicas de formação de forma a 

rentabilizar o processo.  

De acordo com Domingues (2008), para uma plena utilização com sucesso das 

TIC nas NEE, tem de se ter em conta os seguintes aspetos:  

✓ Promover uma formação básica e especifica dos professores em TIC; 
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✓  Assegurar que está disponível para todos os alunos uma infraestrutura 

adequada de hardware e software; 

✓ Promover a investigação, a inovação e a troca de experiências e 

informação; 

✓ Consciencializar a comunidade educativa e a sociedade sobre os 

benefícios das TIC nas N.E.E. 

 

 

5.5.  CENTRO DE RECURSOS TIC PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL (CRTIC) 

 

No seguimento de uma política de inclusão dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais e da medida inserida no Plano de Ação para a integração das 

Pessoas com Deficiência ou Incapacidade foi criada uma rede nacional de Centros de 

Recursos em Tecnologias de Apoio à Educação Especial. Existem atualmente 25 

Centros de Recursos em Agrupamentos de Escola, em todo o país. Cada centro tem 

um raio de ação e apoio a outros agrupamentos de escolas, a nível distrital. O Plano de 

Ação para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade (PAIPDI) tem 

como estratégia para a vertente da Educação a seguinte: “Educação para todos – 

Assegurar condições de acesso e de frequência por parte dos alunos com necessidades 

especiais nos estabelecimentos de educação desde o pré-escolar ao ensino superior.” 

(Resolução do Conselho de Ministros nº120/2006, de 21 de setembro).  

É missão atribuída a estes centros, segundo as Normas Orientadoras da DGIDC 

(2007) as funções referidas na tabela seguinte. 

TABELA 7-FUNÇÕES DOS CRTIC 

Funções dos CRTIC 

✓ A avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter prolongado, para 

efeitos de utilização de tecnologias de apoio e adequação do equipamento/ajuda técnica à sua 

situação particular, com vista a garantir a inclusão destes alunos no processo de ensino 

aprendizagem;  

✓ O acompanhamento dos alunos através da monitorização da intervenção e de reuniões de 

avaliação;  

✓ A prestação de serviços de informação,  

✓ Promover formação, aconselhamento e documentação aos professores, outros técnicos e 

famílias no que respeita a utilização das tecnologias de apoio e também das metodologias a 

implementar na sala de aula; a promoção de encontros, seminários, workshops no âmbito da 

Educação Especial; 
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✓  A divulgação da atividade e dos meios do Centro de Recursos junto das escolas da sua área 

de abrangência e da comunidade em geral;  

✓ O acompanhamento dos alunos que se encontram hospitalizados ou domiciliado e que utilizam 

sistema de videoconferência ligado à escola (teleaula); 

✓  A gestão e manutenção das tecnologias de apoio; 

✓  A criação de parcerias que possam enriquecer as dinâmicas do Centro de Recursos; 

✓  A articulação e troca de experiências com outros Centros de Recursos TIC para a Educação 

Especial;  

✓ A articulação local com os serviços de saúde e da segurança social, Instituições de Ensino 

Especial, Autarquias, Instituições do Ensino Superior e entidades vocacionadas para as NEE 

em geral e a sensibilização de empresas/serviços públicos para a admissão de alunos em 

programas de transição para a vida ativa. 
FONTE: AUTORIA PRÓPRIA BASEADO NAS NORMAS ORIENTADORAS DA DGIDC (2007) 

As instalações dos CRTIC devem estar dimensionadas para a população utente e 

oferecerem recursos físicos, materiais, humanos e financeiros adequados, para um bom 

funcionamento. É relevante que todo o meio educativo esteja ciente de que o CRTIC é 

uma das áreas chave dos serviços de apoio à inclusão, pelo seu enorme potencial de 

melhorar a qualidade de educação dos alunos com NEE. Verifica-se, efetivamente, o 

esforço das autoridades educativas em centralizar recursos tecnológicos em centros 

especializados (Centros de Recursos TIC para a Educação Especial, 

Escolas/Agrupamentos de Referência, Unidades de Ensino e de Apoio). Contudo, em 

concordância com Ribeiro (2012), as TIC adaptadas às NEE devem estar disponíveis 

em qualquer escola para que qualquer aluno se inclua na escola da sua área de 

residência.  
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CAPÍTULO II  

 

1. FORMAÇÃO ACADÉMICA  

O desejo de ingressar no ensino superior e obter uma licenciatura, acompanhou a 

autora desde o ensino primário até à entrada na Universidade. Esse desejo nasceu da 

conjugação de alguns fatores que aliavam uma motivação intrínseca para a 

aprendizagem e o facto de desde cedo valorizar a escola e reconhecer no estudo uma 

forma de valorização pessoal e a possibilidade de melhorar a qualidade de vida no 

futuro. Desta forma, e pelo facto de ter manifestado desde jovem um encanto pelas 

crianças, e também por desde cedo a responsabilizarem por alguns períodos de tempo 

pela vigilância e entretimento das crianças da família, tudo isto fez com que escolhesse 

o curso de Educação de Infância na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que 

finalizou no ano de 2000 com a média final de 14 valores. A licenciatura em Educação 

de Infância facultou as bases pedagógicas, científicas e técnicas para que pudesse 

assumir a responsabilidade da docência. Ao mesmo tempo, devido à disciplina de 

Educação Especial que frequentou no último ano, onde se abordou o tema das NEE, 

contactou com profissionais que trabalhavam na área, aumentando o interesse por 

adquirir mais formação no âmbito da Educação Especial. Nesta época recolheu 

informação com os professores e percebeu que estava em vigor a legislação contida no 

Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de abril, que afirmava que para aceder à formação 

especializada os docentes à data da admissão, deveriam possuir pelo menos, cinco 

anos de serviço docente no ensino regular.  

Ao longo dos primeiros anos de atividade profissional a autora contactou com 

algumas crianças com NEE, acentuando ainda mais a vontade de aprofundar 

conhecimentos sobre a temática. Assim, quando completou 2021 dias de serviço, pouco 

mais dos 5 anos exigidos, a autora matriculou-se no curso de Pós-Graduação/ 

Especialização em NEE no domínio Cognitivo e Motor na Universidade Lusíada do 

Porto. Concluiu a formação em julho de 2007 com a média de 17 valores.  

2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL  

 

Desde o início da atividade profissional, a autora constatou a instabilidade e a 

insegurança envolvidas na profissão docente, no entanto estabeleceu como objetivo 

integrar o quadro de docentes do ME, assim encarou como uma realidade o desafio da 

mudança constante de contexto geográfico. Pode-se dizer que o percurso profissional 

da autora se divide em três fases. A Primeira fase é referente à experiência em 
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instituições particulares de solidariedade social (IPSS), do ano de 2000 a 2003. 

Após a conclusão da licenciatura, em Julho de 2000 a autora concorreu aos concursos 

públicos de colocação de docentes, que nesta altura se processavam a nível distrital 

através do preenchimento do formulário em versão de papel, no entanto, não obteve 

colocação no início do ano letivo, foi assim, que iniciou uma procura ativa de emprego 

pelo país respondendo a ofertas publicadas. Iniciou a atividade em outubro de 2000 

ocupando uma vaga disponível por motivos de licença de maternidade numa IPSS em 

Almada. Durante três anos trabalhou em estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo, com paralelismo pedagógico, nomeadamente o “Externato A Colmeia” em 

Almada, e na Santa Casa da Misericórdia de Valpaços. Estas instituições constituem 

uma das modalidades de oferta da rede particular de educação de infância. Nas três 

instituições que a autora trabalhou (referidas na tabela 8), embora todas com uma 

política própria, a nível pedagógico todas funcionavam da forma idêntica. Em todas a 

autora integrou e deu continuidade aos Projetos Pedagógicos, colaborando no processo 

evolutivo das crianças.  

A segunda fase, refere-se à experiência de docente na escola Pública na 

Região Autónoma dos Açores (de 2003 a 2007). Como o desejo de exercer na escola 

pública era uma ambição, e em Portugal Continental não conseguia obter colocação, a 

autora decidiu mudar de rumo e concorrer ao ensino público nas Regiões Autónomas, 

onde existiam maiores possibilidades de colocação. Foi assim que se iniciou um ciclo 

de colocações em escolas da Região Autónoma dos Açores. Esta foi uma fase em que 

a autora se deparou com grandes desafios, principalmente devido à separação 

geográfica e distância familiar, no entanto, foi uma experiência muito enriquecedora, 

contribuindo para o crescimento pessoal e profissional da autora. 

A Terceira fase refere-se à fase de docente de educação especial desde 2007 

até à atualidade. Nesta fase foi a concretização de dois objetivos, - trabalhar numa 

escola pública de Portugal Continental – Integrar o grupo de recrutamento 910 educação 

especial como docente especializada. O ano letivo de 2015/2016 corresponde ao 

primeiro ano em que a autora desempenhou a atividade docente integrada num Quadro 

de Zona Pedagógica, o que significa que foram necessários quinze anos de serviço para 

ter provimento nos quadros do Ministério de Educação. Apesar de todos os 

constrangimentos que as mudanças geram a nível pessoal, a nível profissional, 

proporcionou à autora vivências de experiências enriquecedoras pelo contato com uma 

diversidade de estratégias de ensino e aprendizagem com que se foi deparando e, ao 

mesmo tempo, experienciando e implementando. Em todas as instituições em que a 

autora trabalhou, esta considera ter agido sempre em conformidade com as suas 
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funções, demonstrando assiduidade, pontualidade e profissionalismo ao longo dos 

anos. A autora manteve sempre um bom relacionamento profissional com todos os 

elementos da comunidade educativa pautando-se pelas regras da educação e da boa 

convivência.  

TABELA 8-PERCURSO PROFISSIONAL 

Ano Estabelecimentos de 
Ensino 

 

Grupo de Recrutamento 

2016-2017 
2015-2016 

Agrupamento de Escolas 
Morgado de Mateus, Vila 
Real 

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial 
  

2014-2015 Agrupamento de Escolas 
de Samora Correia, 
Benavente 

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial  

2013-2014 Agrupamento de Escolas 
de Sever do Vouga, Aveiro 

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial  

 
2012-2013 
2011-2012 
 

 
Agrupamento de Escolas 
de Montalegre 

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial 
 

2010-2011 Agrupamento de Escolas 
de Escola Grão Vasco, 
Viseu 

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial  

2009-2010 Agrupamento de Escolas 
de Abraveses, Viseu 

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial  

2008-2009 Agrupamento de Escolas 
Infante D. Henrique Viseu 

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial  

2008-2009 Agrupamento de Escolas 
da Nazaré 
  

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial  

2007-2008 Agrupamento de Escolas 
de Prado-Vila Verde, 
Braga 

Grupo de Recrutamento 910- Educação 
Especial  

2007-2008 Escola Básica Integrada 
de Lagoa, Ilha de S. 
Miguel, Açores 

Grupo de Recrutamento 100- Educação 
Pré-Escolar 
 

2005-2006 Área Escolar de Ponta 
Delgada, EB1/JI de S. 
Roque, Ilha de S. Miguel, 
Açores 
 

 Grupo de Recrutamento 100- Educação 
Pré-Escolar 
 

2004-2005 Área Escolar da Horta 
EB1/JI das Grotas 
Ilha do Faial, Açores 

Grupo de Recrutamento 100- Educação 
Pré-Escolar 
 

2003-2004 Área Escolar de Ponta 
Delgada, EB1/JI de Matriz  
Ilha de S. Miguel, Açores 

Grupo de Recrutamento 100- Educação 
Pré-Escolar 
 

2001-2002 
2002-2003 

Santa Casa da 
Misericórdia de Valpaços 

Educação Pré-Escolar 
IPSS 

2000-2001 Externato " A Colmeia", 
Sobreda da Caparica 
Almada 

Educação Pré-Escolar 
IPSS 

2000-2001 Centro Paroquial de 
Cacilhas Almada 

Educação Pré-Escolar 
IPSS 

FONTE:  AUTORIA PRÓPRIA 
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3. PRÁTICA EDUCATIVA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

 

Desde o início do percurso profissional, a autora lecionou em dezasseis Instituições 

/ Agrupamentos de Escolas, todas com uma realidade socioeconómica, cultural e 

geográfica distinta e uma comunidade educativa própria, influenciada pelo meio em que 

se encontrava inserida. Esta situação de permanente mudança criou um quadro de 

oportunidades que se foi alargando no decorrer do percurso profissional, destacando-

se as atividades mais significativas pelos resultados alcançados em termos de 

aprendizagens, motivação e vontade de continuar a evoluir profissionalmente. Estas 

mudanças permitiram ao longo dos anos a oportunidade da autora trabalhar com 

crianças de várias faixas etárias, alunos dos 3 aos 20 anos envolvendo e conhecendo 

a dinâmica dos diferentes níveis de ensino desde o Pré-escolar até ao Secundário o que 

valorizou o seu percurso profissional permitindo uma troca de vivências e 

conhecimentos, que levou a aprimorar as práticas pedagógicas, conhecer a realidade 

dos diferentes graus de ensino, permitindo a construção de pontes entre eles.  

É convicção da autora que tem atuado de forma a contribuir para uma mudança de 

atitudes e comportamentos dos alunos com ou sem necessidades específicas, 

enobrecendo a escola inclusiva. Neste contexto, considerou relevante especificar a 

atividade dos últimos 5 anos. Assim, apresentam-se os casos do Agrupamento de 

Escolas de Montalegre, Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, o Agrupamento 

de Samora Correia, Benavente e o Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Vila 

Real. Será feita uma reflexão da prática profissional realizada durante o período entre 

2012-2017, partindo da identificação dos Agrupamentos de Escolas onde exerceu a 

atividade docente, das funções desempenhadas, salientando alguns aspetos relevantes 

e a utilização das TIC nesse período.  

Importa salientar que em todos os anos de serviço que vão ser descritos, foi 

transversal a realização de um conjunto de atividades dentro das competências 

atribuídas, como demonstra a tabela nº 9.  
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TABELA 9- FUNÇÕES TRANSVERSAIS DESEMPENHADAS 

 

✓ Promoção do intercâmbio família/escola, Reuniões/contactos com os encarregados 

de educação sempre que necessário; 

✓ Reuniões formais e informais com os diretores de turma, professores técnicos internos 

e externos, envolvidos nos processos dos alunos;  

✓ Articulação diária com outros professores, no sentido de encontrar as mais 

proficientes estratégias de intervenção;  

✓ Realização e concretização dos Programas Educativos Individuais;  

✓ Avaliação especializada e posterior Elaboração dos Relatórios Técnico-Pedagógicos;  

✓  Elaboração dos Currículos Específicos Individuais;  

✓ Realização e concretização dos Planos Individuais de Transição; 

✓ Preenchimento dos formulários nas plataformas do ME; 

✓  Participação na elaboração dos Planos de Ação CRI; 

✓  Desenvolvimento das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008; 

✓ Produção e adaptação de materiais;  

✓ Contactos com entidades externas com parcerias; 

✓  Contactos e reuniões com os serviços de saúde do centro hospitalar onde os alunos 

eram seguidos nas consultas de desenvolvimento; 

✓ Organização dos processos para o Júri Nacional de Exames; 

✓ Reuniões com outros técnicos externos envolvidos no acompanhamento dos alunos; 

✓ Colaboração na Organização dos processos dos alunos; 

✓ Participação em painéis inspeção educativas, 

✓  Vigilância de exames.  

✓ Acompanhamento dos alunos nas visitas de estudo e encontros de desporto da 

modalidade Boccia. 

 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA 
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3.1. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTALEGRE (AEM) 

 

Montalegre é uma vila situada na Região Interior Norte ocupa um vasto espaço na região 

de Trás-os-Montes, distrito de Vila Real. O Agrupamento de Escolas de Montalegre tem 

a sua sede na Escola Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz em Montalegre. O 

agrupamento abrange todo o concelho de Montalegre a dispersão geográfica das 

escolas é relevante, distando significativamente da Escola Sede, entre 35 e 50 Km. De 

acordo com o Projeto Educativo (2012-2015,) era missão do agrupamento: “empenhar-

se na valorização das atitudes, de modo a promover o desenvolvimento de capacidades 

pessoais e empenhar-se em promover o sentido de responsabilidade, transparência, 

solidariedade, imparcialidade, justiça, diferença, igualdade, integridade, competência e 

rigor alcançado sob a égide da cooperação de inclusão em termos organizativos e 

pedagógicos”. É um Agrupamento com que integra a educação pré-escolar, básica e 

secundária. Salienta-se a Unidade de Apoio Especializado para a educação de alunos 

com multideficiência e surdocegueira congénita (UAEMSC) onde a autora exerceu 

funções. Neste agrupamento de Escolas de Montalegre a autora lecionou dois anos 

letivos como docente contratada com um horário completo e anual. Assim, no ano 2012-

2013, foi uma continuidade do trabalho iniciado no ano anterior. 

A componente Letiva, foi realizada na EB/JI de Montalegre, um centro escolar 

inaugurado nesse ano. Assim, a carga horária foi distribuída, por um total de 10 alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, 6 alunos (1 do pré-escolar e 5 do 1ºCEB) 4 

dos alunos frequentavam UAEMSC, que funciona no referido Centro Escolar. Na 

Unidade, a autora trabalhou em estreita colaboração e articulação com outra docente 

que já aí desenvolvia a sua atividade profissional há 6 anos que proporcionou um clima 

de acolhimento muito positivo, de interajuda e cooperação favorável ao desempenho da 

autora. De forma a contextualizar o grupo de alunos, a maioria vivia nas freguesias de 

Montalegre, alguns a mais de 30 Km de distância, utilizavam o transporte da câmara 

municipal, e atendendo aos trajetos definidos na rede escolar concelhia, muitas das 

crianças e jovens eram obrigadas a sair muito cedo e a regressar muito tarde a casa. 

Foram aplicadas metodologias/estratégias para o acompanhamento adequado de modo 

a proporcionar experiências significativas e superação de dificuldades.  
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TABELA 10-DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO NO ANO LETIVO 2012/2013 

Nº alunos Nível de 

Ensino 

Tipologia das NEE Medidas Educativas  

9 Pré-escolar 

1ºCEB 

3ºCEB 

Dificuldade intelectual e 

Desenvolvimental 

Perturbação do Espectro do Autismo 

associado a perturbação Específica 

da Linguagem 

Dislexia disortografia disgrafia 

PHDA 

Multideficiência 

Síndrome alcoólico fetal 

Apoio Pedagógico Personalizado; 

Adequações Curriculares 

Individuais; 

Adequações no Processo de 

matrícula 

Adequações no Processo de 

Avaliação 

Currículo Específico Individual 

Tecnologias de Apoio 

 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA  

  

3.1.1. ASPETOS A DESTACAR 

 

A autora focará como aspetos a salientar a Continuidade Pedagógica e a 

experiência na UAEMSC. Foi a primeira vez que a autora permaneceu no mesmo 

agrupamento e verificou o quanto é vantajoso iniciar o ano letivo e não ter de passar 

pelos transtornos inerentes a uma mudança apressada, uma vez que após a colocação 

obtida o docente tinha apenas 48 horas para iniciar funções, isto implicava: levar 

bagagem, procurar alojamento, creche/escola para a filha que a acompanhou nesta 

“incursão nómada”, conhecer a direção do agrupamento, familiarizar-se com a dinâmica 

do agrupamento, grupo de trabalho, conhecer alunos, encarregados de educação, etc. 

Desta forma, foi, pela primeira vez, um início de ano com mais segurança profissional e 

tranquilidade. 

Trabalhar numa Unidade com alunos com multideficiência foi o maior desafio 

enquanto docente, uma vez que estes alunos apresentavam necessidades educativas 

especiais de carácter permanente que se enquadravam no domínio cognitivo, sensorial 

e motor. Cada um dos alunos evidenciava um quadro complexo e muito específico. Ao 

nível da comunicação, um dos alunos, utilizava a linguagem verbal para comunicar, três 

alunos utilizavam o sistema de comunicação alternativa SPC, no entanto, os dois mais 

velhos, de 20 e 16 anos, por vezes recusavam-se a estabelecer contacto através do 

referido sistema alternativo o que dificultava significativamente a comunicação e 

interação. De acordo com a Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular (2008, p.11). A incapacidade para usar a fala tem um impacto muito forte no 
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desenvolvimento das capacidades individuais, no controlo do ambiente que as rodeia, 

para além das suas repercussões no desenvolvimento social”. Um dos jovens tinha na 

altura 20 anos, este era uma caso de matricula excecional, continuava na escola pois 

não existia uma alternativa na zona geográfica para dar resposta ao aluno e família, 

assim o Ministério da educação autorizava a sua matricula na Unidade, até à abertura 

de uma instituição, (tratou-se de um processo moroso, felizmente concretizou-se o 

projeto, e a instituição de nome Cercimont abriu portas no ano 2015).  

Os alunos frequentavam as aulas de educação física com as respetivas turmas. 

Foi possível verificar, compreender e contribuir para melhorar a forma como a 

comunidade em geral e a educativa em particular reagia ao convívio com os alunos com 

multideficiência. Há de facto estigmas criados em torno da deficiência, estes estigmas 

possibilitam que o ser humano involuntariamente reaja. Num primeiro contacto olhavam 

para a pessoa com multideficiência com medo, com insegurança, com sentimentos 

ambivalentes (ora com pena, ora com repulsa), como algo estranho, ameaçador. 

Percebemos e concordando com Melo (2008, pag.1), quando afirma o seguinte:  

Lidar e aceitar o outro diferente inicialmente não é tão fácil 

assim como efetivamente deveria ser, principalmente quando o outro 

causa temor, desconforto, pelas suas características ou 

comportamentos (não se enquadram na representação de normalidade 

que o ser humano tem), nota-se uma barreira na primeira interação 

social, de modo que as crianças/ adultos ficam perdidos, sem saber 

como agir. 

 
 

 Ao acompanhar os alunos desde o início do ano letivo em que muitos alunos, 

professores e comunidade em geral, os viam pela primeira vez, foi percetível a reação 

dos demais, identificar em alguns, várias reações que surgiam como curiosidade, 

espanto, surpresa, repulsa e até mesmo medo, de acordo com (Melo, 2008) estar diante 

do que foge à norma e, portanto, de uma pessoa diferente, (no caso, com deficiência), 

ameaça a nossa estabilidade emocional. No entanto, a autora percebeu que apesar 

desse choque inicial frente ao outro com deficiência com o passar dos dias, meses, 

essas reações mudaram. Referindo (Melo, 2008, p.1) “é através da convivência com as 

diferenças que as relações interpessoais se vão tornando naturais”.  

A autora sentiu que possibilitou, facilitou a quebra de barreiras atitudinais, 

proporcionando a oportunidade de ajuda, de trocas significativas, de constatações 

positivas diante dos colegas e a construção de vínculos que se expressaram em valores 

importantes para toda a comunidade como o respeito e a solidariedade. De acordo com 
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Correia (2003, p.54), “a inclusão promove a consciencialização e a sensibilização dos 

membros de uma determinada comunidade porque permite uma maior visibilidade das 

crianças com NEE”.  

A autora sentiu que a sociedade ainda não aprendeu a lidar com as pessoas com 

deficiência, o medo do desconhecido por vezes gera reações que parecem preconceito. 

No entanto esta situação está a mudar com escola inclusiva. A autora teve como 

referência as atitudes da própria filha de 3 anos e os seus colegas a frequentar o Jardim 

de Infância do mesmo centro escolar, com quem se cruzava no recreio, no início ficavam 

assustados, choravam quando os alunos com multideficiência se aproximavam, e com 

o decorrer do tempo e da convivência, tudo mudou, meses depois eram os meninos 

mais novos que corriam ao nosso encontro para nos cumprimentarem e interagir. O 

trabalho realizado na unidade foi em parceria e articulação com todos os profissionais 

envolvidos neste contexto, realizando-se um trabalho contínuo de análise, planificação 

e avaliação. A autora teve também o privilégio de desenvolver outras habilidades 

comunicativas que desconhecia, da comunicação não verbal, através do olhar, do 

sorriso, da expressão da face e movimentos corporais.  

 

3.1.2. UTILIZAÇÃO DAS TIC  

 

Durante este ano letivo a utilização do computador foi uma constante na 

preparação e organização da componente letiva e não letiva. A utilização da internet a 

fazer pesquisas sobre as diferentes problemáticas dos alunos. Na planificação das 

aulas. Na sala da Unidade a autora contactou pela primeira vez com algumas TA 

nomeadamente o teclado IntelliKeys USB, tratava-se de um teclado que muda de 

aparência em segundos, permitindo acesso físico, visual e cognitivo para pessoas 

portadoras de uma ampla gama de dificuldades. Considerada por muitos a melhor 

ferramenta de acessibilidade ao computador do mundo, o teclado IntelliKeys USB é a 

peça central de um sistema completo de acessibilidade à comunicação. Utilizou a 

Escrita com Símbolos, é uma ferramenta inclusiva de Comunicação Aumentativa e 

Alternativa (CAA), trata-se de um processador integrado de textos e de símbolos para 

crianças e adultos com dificuldades na utilização de texto. Contribui para a total 

autonomia do utilizador e facilita a aquisição de competências básicas em literacia de 

leitura e escrita. Utilizou o Boardmaker é um programa de computador que foi 

desenvolvido especificamente para criação de pranchas de comunicação alternativa. 

Ele possui em si a biblioteca de símbolos e várias ferramentas que permitem a 
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construção de recursos de comunicação personalizados. Com o software Boardmaker 

são confecionados recursos de comunicação ou materiais educacionais que utilizam os 

símbolos gráficos e que serão posteriormente impressos e disponibilizados aos alunos. 

O SPC é um sistema gráfico visual que contém desenhos simples, podendo-se 

acrescentar, na medida do necessário, fotografias, figuras, números, círculos para as 

cores, o alfabeto, outros desenhos ou conjuntos de símbolos.  

A autora trabalhou com diversos Software de apoio à aprendizagem como por 

exemplo: “Letras e Palavras”, “1 a 100”, “Mundo das Letras”, “Jogo da Mimocas”. Com 

os alunos da unidade utilizou computador (projeção de vários PowerPoint com 

conteúdos de aprendizagem histórias tradicionais, e outros recursos visuais facilitadores 

e potenciadores da aprendizagem. Em conjunto com a equipa de técnicos do CRI- 

Centro de Recursos para a Inclusão, procedeu-se à Criação de um blogue sobre a 

Unidade de Apoio Especializado intitulado "Um cantinho num Mont`alegre" com o 

objetivo de interagir com as famílias dos alunos e com a comunidade educativa. O 

Agrupamento de Montalegre utilizava a plataforma Moodle. Esta ferramenta 

proporcionava a facilidade do acesso à informação, permitindo um contacto próximo 

com todos os docentes e órgãos da direção. A autora contou com a colaboração da 

docente que trabalhava na Unidade e já conhecia as referidas tecnologias, no entanto, 

sentiu as limitações iniciais, sentia falta de formação na área da TA, mas com 

determinação, pesquisa e autoformação na internet conseguiu executar e exercer algum 

domínio e valorizar as tecnologias existentes.  

 

 

3.2 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA (AESV)  

 

Sever do Vouga é um concelho situado no centro do país, mais concretamente 

no limite Oriental do Distrito de Aveiro, O Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga 

integra todos os Jardim-de-infância e Escolas do ensino básico e secundário do 

concelho. De acordo com o Projeto Educativo (2011-2015, pag.12) definia como 

principais princípios e valores: “A Defesa e promoção da democratização da educação 

e da igualdade de oportunidades no sucesso educativo; Promoção da qualidade e do 

rigor das aprendizagens; Promoção da cultura, da ciência e do conhecimento, da arte e 

da tecnologia; Defesa e promoção de uma escola Inclusiva; Defesa e promoção da 

humanização da escola; Defesa e promoção do trabalho colaborativo no sentido da 
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construção de práticas profissionais de qualidade”. A autora foi colocada no grupo 910- 

Educação Especial, com um horário completo e anual. Assim, a componente Letiva, foi 

realizada em duas escolas do 1º CEB do Agrupamento, na Escola Básica de Rocas do 

Vouga e na Escola Básica de Couto de Esteves, distribuída, por 9 alunos. 

TABELA 11-DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO NO ANO LETIVO 2013/2014 

Nº 

alunos 

Nível de 

Ensino 

Tipologia da NEE Medidas Educativas 

 

8 1º CEB Dificuldade intelectual e 

Desenvolvimental 

Dislexia-disortografia 

PHDA 

Dislexia 

Défice de atenção 

 Apoio Pedagógico Personalizado; 

Adequações Curriculares 

Individuais; 

Adequações no Processo de 

Avaliação 

FONTE:  AUTORIA PRÓPRIA  

 

 

 

3.2.1 ASPETOS A DESTACAR 

 

  A autora salienta a articulação entre o docente do ensino regular e o 

docente de educação especial. Neste ano a autora trabalhou apenas com alunos de 

um nível de ensino, o primeiro ciclo, tendo em conta, o perfil de funcionalidade dos 

alunos, o Apoio Pedagógico Personalizado prestado foi essencialmente ao nível da sala 

de aula.  

A autora constatou que a atuação do docente de educação especial também se 

deve centrar na implementação ao nível da sala de aula e da escola de uma educação 

inclusiva, atuando como um aliado do professor da turma, sendo responsável por ajudá-

lo a desenvolver estratégias e atividades que apoiem a inclusão de alunos com NEE, ao 

mesmo tempo que acompanha os processos de desenvolvimento dos mesmos alunos. 

Esta interação deverá ser uma atividade de respeito e compreensão que favoreça um 

trabalho de parceria e a tomada de decisões baseada numa relação de interajuda, de 

partilha de saberes e conhecimentos. Desta forma, a relação entre estes dois 

profissionais implica a existência de uma relação profissional muito próxima e 

equilibrada só assim se proporcionam as condições apropriadas para o pleno 

desenvolvimento dos alunos. Concordando com Correia, (2013, p.74):  
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 Os laços de entreajuda e encorajamento, centrados na 

cooperação dos docentes de grupo/turma e o docente de educação 

especial, são uma condição indispensável para o crescimento 

profissional de toda a classe docente, a partir do qual será possível 

promover a tão desejada escola de qualidade para todos. Assim se 

poderá desenvolver uma cultura de colaboração, encarando a 

diversidade como um fator de enriquecimento e superando com brio e 

empenho os desafios que a educação inclusiva coloca à escola e aos 

seus profissionais.  

 
 
 
3.2.2. UTILIZAÇÃO DAS TIC 

 

O Agrupamento de Sever do Vouga, atribuía uma email institucional aos 

docentes, usava a plataforma moodle. Pela primeira vez a autora teve um email 

institucional e verificou as vantagens de utilizar este recurso, onde se tornava mais fácil 

a organização da informação, permitia distribuir as informações em pastas temáticas o 

que, posteriormente, tornava os processos de pesquisa de dados e arquivos muito mais 

eficaz, e não permitia uma mistura de assuntos pessoais com profissionais. Com os 

alunos a autora usou poucas vezes o computador, uma vez que apenas existia um 

computador por cada sala de aula, sendo usado pela titular das turmas para o grande 

grupo através do quadro interativo. Existiam outros computadores, noutros espaços da 

escola, mas como os espaços escolares eram recentes ainda havia equipamentos em 

fase de instalação, nomeadamente, tomadas, ligações à internet.  

 

 

3.3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMORA CORREIA (AESM) 

 

Samora Correia situa-se no concelho de Benavente. O concelho está 

estrategicamente situado na periferia imediata da Área Metropolitana de Lisboa e nos 

eixos de ligação aos polos de Lisboa, Setúbal e Évora. na caracterização geral da 

comunidade circundante eram notórios problemas como a toxicodependência, as 

dificuldades económicas acentuadas, a violência mais ou menos latente, as famílias 

desestruturadas, as situações familiares disfuncionais. De acordo como Projeto 

Educativo em vigor (2105/2019, p.17) o agrupamento tinha por missão:  



44 
 

Garantir experiências de aprendizagem que irão auxiliar os 

alunos a atingir seu potencial, de modo a adaptarem-se a uma 

sociedade diversificada e em constante mutação. Proporcionar o 

entendimento de que a diversidade humana é uma força a ser 

respeitada e valorizada. Facultar oportunidades a todos os alunos para 

que cada um seja bem-sucedido na sua diferença.  

 
O Agrupamento de Escolas de Samora Correia engloba o ensino pré-escolar até 

ao 9º ano, num total de 2224 alunos. Funcionavam no agrupamento, 2 unidades de 

ensino estruturado para alunos com perturbação do espectro do autismo, (UEEA) uma 

direcionada para alunos de 1º ciclo, e outra na Escola Básica Professor João Fernandes 

Pratas, sede do agrupamento direcionada para alunos de 2º e 3º ciclos, foi nesta ultima 

que a autora exerceu funções, assim como, no Centro escolar do Porto Alto, e na EB2,3 

do Porto Alto, com um total de 18 alunos. No que se refere a 8 alunos o apoio era 

considerado técnico- pedagógico, indireto. A autora participou durante esse ano em 6 

avaliações especializadas. Neste ano contactou com a modalidade Boccia que estava 

implementada no agrupamento.  

TABELA 12-DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO NO ANO LETIVO 2014/2015 

Nº alunos Nível de 

Ensino 

Tipologia das NEE Medidas Educativas  

18 Pré-escolar 

1º CEB 

2ºCEB 

3ºCEB 

Perturbação do Espectro do 

Autismo 

Atraso global de 

Desenvolvimento  

PHDA 

Dislexia- disortografia 

Dislexia 

Apoio Pedagógico Personalizado; 

Adequações Curriculares Individuais; 

Adequações no Processo de matrícula 

Adequações no Processo de Avaliação 

Currículo Específico Individual  

Tecnologias de Apoio 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA 

 

3.3.1. ASPETOS A DESTACAR  

 

 

Como Aspeto a salientar a autora vai referir-se ao papel das assistentes 

operacionais na unidade. Trabalhar na UEEA foi uma experiência marcante, aprender 

a lidar com a complexidade das características das crianças/jovens com autismo foi um 

desafio constante. Foi ter o privilégio de ver cheirar, ouvir, saborear e sentir o universo 

de uma forma diferente o que provocou na autora vivências inesquecíveis que muito 
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contribuíram para se tornar numa melhor profissional e melhor ser humano. 

Frequentavam a Unidade 7 alunos, um deles usava o sistema SPC para comunicar. A 

autora trabalhou em colaboração com outra docente e duas assistentes operacionais. 

Trabalhou com o Programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children) como modelo de ensino estruturado, sendo este 

um dos aspetos pedagógicos que mais o caracteriza. De acordo com a Direcção-Geral 

de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (2008 Pag.17): “O modelo TEACH é um 

modelo de intervenção que se traduz por um conjunto de princípios e estratégias que, 

com base na estruturação externa do espaço, tempo, materiais e atividades, potenciam 

uma organização interna facilitadora de processos de aprendizagem, autonomia e de 

prevenção de problemas de comportamento”.  

A autora tomou consciência do papel do pessoal não docente, que é muito 

importante para o bom funcionamento da escola e para a inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais. As assistentes operacionais que acompanharam os 

alunos da unidade tinham um conhecimento privilegiado da realidade sociocultural, 

potencialidades e dificuldades de todos os alunos mantendo com estes uma relação de 

confiança e carinho. Foram mediadoras do processo ensino / aprendizagem, 

colaborando nas práticas educativas, acompanharam as crianças nos diferentes 

contextos de vida (refeitório, terapias, sala de aula, recreio, visitas de estudo); apoiaram 

na realização das atividades de AVD (atividades de vida diária), definidas para cada 

criança (autonomia pessoal e social); Contribuíram para a Manutenção dos espaços e 

materiais organizados e em condições de higiene. Foi um ano em que existiu muita 

cooperação e trabalho de equipa entre as docentes de educação especial e as 

assistentes operacionais o que contribuiu para o bom funcionamento da unidade e da 

escola em geral.  

Tanto as autoridades locais como os diretores de 

estabelecimentos de ensino poderão contribuir de forma significativa 

para tornar as escolas mais adequadas às crianças com necessidades 

educativas especiais, se lhes forem dados formação e autoridade para 

tal. Uma boa gestão escolar depende do envolvimento ativo e criativo 

dos professores, auxiliares, assim como do desenvolvimento duma 

cooperação eficaz e dum trabalho de equipa, destinado a satisfazer as 

necessidades dos alunos.”(Declaração de Salamanca, UNESCO, 

1994, p.23). 
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3.3.2. UTILIZAÇÃO DAS TIC 

 

Neste ano a autora sentiu algum retrocesso ao nível da utilização da TIC na 

escola. Como não havia a prática de atribuir correio eletrónico institucional, a autora 

voltou a usar o email pessoal para contactar com a comunidade educativa. As 

convocatórias para as reuniões eram afixadas na sala dos professores. O meio de 

contacto privilegiado com o órgão de gestão era presencial. Ao nível da utilização com 

os alunos, na sala da unidade havia um computador, no entanto a ligação à internet nem 

sempre funcionava, foram explorados softwares educativos nomeadamente, “Passo a 

Passo”,” Eugénio”, “Aprender com os números”, “Imagina”, “Tobias”, “Jogos da 

Mimocas”. 

 

 

 

3.4. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MORGADO MATEUS, VILA REAL (AEMM) 

 

A cidade de Vila Real está situada a cerca de 450 metros de altitude, sobre a 

margem direita do rio Corgo, um dos afluentes do Douro. Localiza-se num planalto 

rodeado de altas montanhas, em que avultam as serras do Marão e do Alvão. Dista 

aproximadamente 85 quilómetros, em linha reta, do Oceano Atlântico, que lhe fica a 

Oeste, 15 quilómetros do rio Douro, que lhe corre a Sul, e, para Norte, cerca de 65 

quilómetros da fronteira com a Galiza, Espanha. O Agrupamento de Escolas Morgado 

Mateus é constituído pela Escola Secundária Morgado Mateus - escola sede do 

Agrupamento, a EB 2,3 Monsenhor Jerónimo do Amaral, pela Escola Básica de Vila 

Real n º7, pela Escola Básica Abade de Mouçós, pela Escola Básica do Douro, e pelos 

jardins de infância em funcionamento nas freguesias de Arroios, Mateus e S. Tomé do 

Castelo/Justes). Este agrupamento é responsável pelas respostas educativas a todas 

as crianças e jovens residentes, na parte Este do Rio Corgo do concelho de Vila Real. 

Engloba, portanto todo o sistema de ensino desde o jardim-de-infância ao 12º ano. De 

acordo com o Projeto Educativo (2014-2018, p.23):  

O agrupamento tem com valores a promover: Intervir quer ao 

nível interno quer nas relações com a comunidade, orienta-se pela 

Integridade (atuando com honestidade e correção); pelo Respeito 

(reconhecendo a todos o direito à diversidade, individualidade e 
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segurança); pela Humildade (identificando os domínios nos quais são 

competentes e solidificando a colaboração nos restantes domínios); 

pela Solidariedade (cooperando para o bem-estar de cada um); pela 

Eficiência (procurando sempre atingir o melhor desempenho, 

conscientes da limitação de recursos disponíveis); pela Excelência 

(atuando sempre visando a qualidade).  

 
No ano letivo 2015-2016 a autora foi colocada, na fase do Concurso de 

Mobilidade Interna no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Vila Real, no grupo 

910- Educação Especial, com um horário completo e anual. E com continuidade no ano 

seguinte 2016/2017.  

Assim, no primeiro ano 2015/2016 a componente Letiva, foi realizada numa sala 

específica para a educação especial da Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral, com 5 

alunos, entre outras medidas com a medida Currículo Específico Individual (CEI). Para 

além destes trabalhou também com outros alunos que frequentaram a referida sala, em 

articulação com as docentes responsáveis pelos processos dos alunos. Apoiou também 

ao longo do ano 2016/2017, a nível técnico-pedagógico, de forma indireta 2 alunos. 

Foram assim dois anos letivos a trabalhar no mesmo contexto e com os mesmos alunos, 

mais uma vez a autora teve a vantagem de ter um início de ano letivo 2016/2017 sem 

os constrangimentos inerentes à mudança de estabelecimento e de zona geográfica.  

TABELA 13-DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO NOS ANOS LETIVOS 2015/2016 E 2016/2017 

Ano 

letivo 

Nº 

alunos 

Nível de Ensino Tipologia das NEE Medidas Educativas  

 
2015/2016 
e 
 
2016/2017 
 

 
7 

 
2ºCEB 
3º CEB 
Secundário 

PHDA 
Dislexia 
Sindrome de Down 
Síndrome Smith-Magenis 
Perturbação Emocional-
Défice cognitivo 
Síndrome de Rett 
 

 Apoio pedagógico 
personalizado;  
Adequações Curriculares 
Individuais; 
Adequações no processo de 
avaliação; 
Currículo específico individual 
(PIT); 
Tecnologias de apoio 
 

FONTE:  AUTORIA PRÓPRIA 

3.4.1. ASPETOS A DESTACAR  

 

No ano letivo 2015/2016, a autora quer destacar e fazer referência a uma 

realidade com que se deparou no Agrupamento, muito importante, útil e determinante 

para a prossecução dos objetivos estabelecidos. Refere-se à existência de uma sala 

denominada Apartamento-Estúdio que existe no Agrupamento, para a realização de 

atividades pedagógicas. Trata-se de um espaço completamente equipado, que permite 
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trabalhar atividades funcionais em que as aprendizagens ocorriam, em contextos 

naturais e em situações significativas, visando proporcionar a aprendizagem de 

conteúdos específicos, de cariz funcional nomeadamente de atividades de vida diária, 

destinada aos alunos com a medida educativa Currículo Específico Individual. Este 

espaço era composto por um quarto, sala de estar, sala de jantar, cozinha e despensa 

e estava equipado com os diversos utensílios e mobiliários adequados ao 

desenvolvimento das tarefas domésticas. Neste espaço, os alunos experienciavam 

diversas atividades tais como: fazer a cama, arrumar e organizar objetos em gavetas e 

prateleiras, efetuar pesagens, selecionar, preparar e cozinhar os alimentos, a pôr a 

mesa, a utilizar os vários utensílios de limpeza, a separar o lixo, a estender e passar a 

roupa a ferro, desenvolvendo desta forma a autonomia pessoal e social. Em 

consonância com Correia (2010, p.29): 

A intervenção transicional deve ser tida como um processo 

contínuo, cujo enfoque deve ser dado ao papel do aluno não só como 

estudante, mas também como futuro trabalhador, membro de família e 

cidadão preparado para desempenhar com sucesso, na comunidade 

onde se vier a inserir, as tarefas do dia-a-dia. 

 
 
 

No ano letivo 2016/2017 a autora destaca os aspetos relevantes a utilização 

da rede social Facebook pelos alunos com NEE. A autora nesta fase contactou com 

adolescentes, com diferentes patologias e diferentes níveis de autonomia. Constatou 

que tal como o início da puberdade e toda a fase da adolescência, é difícil para os jovens 

em geral, é particularmente complexo e confuso para os jovens com NEE. Múltiplas 

transformações, a nível físico, cognitivo, emocional e social, ocorrem neste momento da 

vida. Para além de todas estas transformações, às quais os adolescentes têm que se 

adaptar, novos desafios se colocam. Desde a afirmação o relacionamento com os pares 

as manifestações de afeto. Foi interessante verificar que os alunos manifestavam um 

domínio sobre a navegação na internet surpreendente. Por este motivo, os jovens são 

o grupo mais ativo no ciberespaço. “Eles contribuem, e têm contribuído para a 

atualização do potencial de ferramentas digitais e para a emergência de novas práticas 

que constituem uma verdadeira cultura digital (jogos em rede, páginas de Internet 

pessoais, fóruns, blogues, etc.)” (UNESCO, 2007, p. 89). Eram vários os alunos que 

tinham perfis na rede social Facebook, que utilizavam através dos smartphones 

pessoais, muitos deles com o conhecimento dos pais, estes também eram utilizadores 

do Facebook. Esta especial aptidão para a utilização da rede social foi pela autora 

encarada por duas perspetivas diferentes: a positiva, foi muito bom verificar as 
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capacidades destes alunos e autonomia online, alguns com baixo domínio da leitura e 

da escrita. A perspetiva negativa, sentida pela autora estava associada aos riscos 

existentes. E, tal como refere Willard (2007) citado por Rodrigues (2012, p..17): 

 Existem riscos associados ao uso de internet por parte das 

crianças, tais como: pela divulgação de materiais que promoviam a sua 

exposição, o acesso a conteúdos desadequados o desenvolvimento de 

relações online que podiam ocorrer com o total desconhecimento dos 

pais; a possibilidade de acesso a Comunidades virtuais perigosas, 

motivadoras de comportamentos de risco. 

 
 Perante esta situação a autora e o grupo de trabalho da sala planificaram de 

forma a abordar a utilização das redes sociais. Promoveram uma ação de sensibilização 

para os encarregados de educação e tentaram consciencializar ao longo do ano pais e 

alunos para os perigos existentes nas redes social, mostraram casos de ciberbullying. 

Alertaram os encarregados de educação, que também utilizavam o facebook para estes 

acompanharem diariamente e impor regras entre outros assuntos sobre a publicação de 

fotografias. Foi notória a ingenuidade de muitos pais, também eles não tinham noção do 

perigo existente no espaço virtual.  

 

3.4.2. UTILIZAÇÃO DAS TIC 

 

Estes dois anos letivos no agrupamento Morgado de Mateus foram profícuos na 

utilização das TIC. Pela primeira vez a autora escreveu os sumários de forma eletrónica. 

Na sala de apoio existiam 5 computadores com ligação á internet, um quadro interativo 

o que permitia planificar e concretizar diversas atividades com recurso ao computador, 

permitiu a exploração de softwares educativos como por exemplo: :“Aventuras 2”; 

“Letras e Palavras”, “1 a 100”, “ClicMat”, “Mundo das Letras”, “Palavra a Palavra”, 

“Passo a Passo”, ”Eugénio”, “Aprender com os números”, “Imagina”, “Tobias”, “Jogo da 

Mimocas”. Na sala era utilizado com um aluno um Digitalizador de fala, “Comunicador 

SuperTalker” que é um equipamento de ajuda para a Comunicação. O seu princípio 

básico é a possibilidade de gravar e guardar previamente mensagens de voz que o 

utilizador poderá selecionar para comunicar. As mensagens guardadas são gravadas 

através de um microfone integrado no equipamento e podem ser substituídas por novas 

mensagens, bastando para isso regravar.  
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3.5. REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA EDUCATIVA 

 

Durante o percurso profissional como docente de educação especial a autora 

tem desenvolvido um trabalho com alunos que apresentam “limitações significativas ao 

nível da atividade e participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de 

alterações funcionais e estruturais de carácter permanente e das quais resultam 

dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da 

autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social.” (Diário da 

República, 1.ª série – N.º 4 – 7 de janeiro de 2008, p. 155). Em concordância com 

Formosinho (2009), o docente de EE deve possuir um conhecimento científico e 

pedagógico profundo e ter uma capacidade reflexiva da sua atividade.  

O modelo de desenvolvimento profissional através da investigação-ação realiza-

se pelo envolvimento dos professores enquanto investigadores da sua ação. O trabalho 

de um docente exige competências ao nível técnico, criatividade, imaginação e 

inovação. É uma profissão em constante mudança devido à multiplicidade de funções e 

competências. Para Correia (2013), as práticas de ensino eficazes são cruciais para 

fomentar as aprendizagens dos alunos com NEE. Mas para que se tornem eficazes, 

poderá ser necessário ajustar e adaptar alguns elementos no sentido de otimizar os 

ambientes de aprendizagem. Só através de uma planificação cuidada e de uma 

intervenção adequada se podem dar respostas eficazes às necessidades dos alunos 

com NEE. A autora concorda com o Formosinho (2009) quando diz que o ato 

pedagógico não pode ser realizado ao acaso, deverá sim, ser pensado, refletido e uma 

consequência de um processo coerente orientado por princípios, objetivos e finalidades. 

É fundamental adequar os conteúdos, de forma a aplicar as melhores estratégias que 

catalisem o máximo sucesso no processo de ensino-aprendizagem pois todos os alunos 

possuem características próprias e ritmos de aprendizagem diferentes. Assim, a autora 

procurou conhecer os historiais familiares e clínicos-desenvolvimentais dos alunos, 

conversar com eles dentro e fora da sala de aula mostrando-se disponível para os ajudar 

a resolver problemas. A autora partiu sempre do pressuposto que há muito mais para 

além dos conhecimentos académicos, em harmonia com Lousada e Goucha (2018, p. 

19), “todas as crianças/jovens têm potencial a ser descoberto, descobrir o que uma 

criança não sabe é fácil e já há instrumentos que cheguem para sabê-lo: testes, 

provas… O difícil é descobrir o que sabe, e que nem ela sabe que sabe”. E esta foi 

sempre a postura da autora diante de cada aluno. Nesse sentido, organizou e preparou 

as atividades letivas de acordo com as avaliações realizadas e os Programas 

Educativos Individuais dos alunos. Elaborou a planificação/programa anual para cada 
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aluno a quem é dado apoio direto e indireto. No apoio direto, programou aula a aula 

trabalhou diversas competências: treino de competências da leitura e escrita, treino de 

competências comunicacionais e organizacionais treinos de competências socio-

emocionais treino de competências de cariz funcional entre outras. 

Resultante das mudanças verificadas na Educação Especial, nos últimos anos, 

nomeadamente após serem promulgadas as Portarias n.º 275-A/2012 de 11 de 

setembro, e em 2015, a Portaria n.º 201-C/2015 de 10 de julho, que, explicitam como 

se processa a transição dos alunos de currículo específico individual para o ensino 

secundário. A autora colaborou com os colegas dos grupos de trabalho onde esteve 

inserida na organização planificação dos conteúdos das seguintes disciplinas referidas 

nas portarias: Português Funcional, Inglês, Tecnologias de Informação e Comunicação, 

Matemática para a Vida, Desenvolvimento Pessoal, Social e Laboral, Organização do 

Mundo Laboral, Atividades de Expressão Plástica. E Atividades de Promoção da 

Capacitação.  

Nos conteúdos abordados no cumprimento das suas aulas, a autora procurou 

que as vivências dos alunos fossem valorizadas. As estratégias utilizadas foram de 

acordo com perfis dos alunos. Promoveu ambientes de aprendizagem em que 

predominou uma relação de cooperação, de respeito e de crescimento e, de igual modo, 

onde o aluno foi incentivado a ser um sujeito interativo e ativo no processo de construção 

do seu conhecimento. Desenvolveu estratégias de ensino e aprendizagem 

diferenciadas, integrando conhecimentos, experiências, valores e outros aspetos do 

contexto e percurso pessoal, social e cultural de cada aluno. Nas atividades, procurou 

programá-las de modo coerente e lógico e ponderou os progressos de cada aluno na 

planificação das mesmas. Adequou os materiais utilizados ao perfil de funcionalidade 

de cada aluno, ao seu nível etário e ao seu estilo de aprendizagem. Para isso, utilizou 

materiais diversificados de acordo com o ritmo de aprendizagem de cada um, deu 

especial atenção às TIC que foram exploradas conforme a especificidade/nível de 

realização de cada aluno. Estabeleceu uma boa relação pedagógica com todos os 

alunos. Diligenciou ambientes de aprendizagem favorável à aprendizagem, ao bem-

estar e ao desenvolvimento afetivo, emocional e social dos alunos. Conseguiu manter 

na sala de aula um clima motivante e disciplinado. Procurou sempre saber a opinião dos 

alunos e assim estabeleceu uma relação de equidade com todos eles, mostrando-se 

sempre disponível para ajudar/apoiar e resolver os seus problemas, procurando 

também esclarecer as suas dúvidas e envolvê-los em diferentes projetos/atividades. 

Utilizou sempre o reforço positivo, como forma de aumentar a motivação e autoestima. 

Estabeleceu regras básicas de convivência.  
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No que se refere à avaliação dos alunos, esta é uma componente essencial no 

processo educativo, pois permite ver o sucesso das metodologias e ajuda a perspetivar 

e a planificar novos caminhos, se necessário. Em alunos com NEE de carácter 

permanente, por vezes o sucesso educativo não é seguramente um indicador simples 

de demonstrar. Assim sendo quer as atividades letivas quer as aprendizagens dos 

alunos foram periodicamente refletidas e avaliadas, em conjunto com os elementos que 

faziam parte do processo dos alunos. Aliás o apoio prestado aos alunos, na sua 

qualidade, disponibilidade e individualidade é exatamente o que se torna saliente na 

educação especial. A autora produziu instrumentos de avaliação de acordo com os 

objetivos do processo ensino-aprendizagem e tendo em conta uma perspetiva integrada 

dos conhecimentos. De forma contínua e sistemática, recolheu dados relativos aos 

vários domínios da aprendizagem: conhecimentos, capacidades, atitudes, destrezas, 

competências e sensibilidades. Utilizou registos estruturados de avaliação contínua, de 

forma a informar, o mais objetivamente possível o aluno, o diretor de turma e o 

encarregado de educação. Desta forma, a atividade pedagógica da autora foi orientada 

para um ensino diferenciado, no respeito pelas características específicas de cada 

aluno. No que se refere às atividades de transição da escola para a vida adulta a autora 

teve como principais objetivos proporcionar oportunidades de aprendizagem aos alunos 

de modo a que vivenciassem o mais possível a realidade que encontrarão após a saída 

da escola, isto é, a possibilidade de desenvolverem atividades de cariz prático. As 

atividades foram sempre ao encontro dos interesses e capacidades que os alunos têm 

e sempre em articulação com os encarregados de educação e entidades que 

possibilitassem uma continuidade.  

A participação da autora na vida escolar foi sempre feita com responsabilidade, 

empenho e grande respeito. Ao longo do percurso, participou e desenvolveu diversas 

tarefas que foram confiadas pelo Órgão de Gestão das escolas. Integrou os grupos de 

educação especial do departamento das expressões em todos os Agrupamentos onde 

lecionou. Dinamizou e participou em atividades constantes no PAA que envolveram os 

alunos e a comunidade educativa. Considera que pautou a sua conduta e atuação pela 

promoção do trabalho colaborativo. Procurou ter sempre uma atitude informada e 

participativa face às políticas educativas das escolas. 

Relativamente à relação com os encarregados de educação, manteve relações 

cordiais, com o intuito de fomentar um maior envolvimento destes na vida escolar dos 

seus educandos bem como nas atividades realizadas nas escolas. Sempre que foi 

necessário contactou com os encarregados de educação utilizando a caderneta do 

aluno, o caderno diário, o telefone ou presencialmente adequando se necessário o 
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horário, forneceu o contacto pessoal e mostrou sempre disponibilidade para estes 

solicitarem a sua ajuda/colaboração sempre que precisassem. Ao longo dos anos a 

autora contactou com pais em sofrimento, alguns com dificuldades em lidar com as 

dificuldades ou limitações dos filhos. Na opinião de Nielsen (1999, p. 29):  

 Enquanto alguns são capazes de ser bem-sucedidos ao 

proceder à necessária adaptação, revelando-se consideravelmente 

realistas, outros encontram-se menos preparados para aceitar o 

desafio que uma criança deficiente representa para a família. 

 
 

 A autora considera que o docente tem um papel essencial, uma vez que tem a 

função de valorizar o papel dos pais, e a parceria escola-família, desempenha um papel 

primordial no desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo da criança. Neste sentido, o 

contacto frequente dos encarregados de educação com a escola assume uma elevada 

importância para o desenvolvimento da criança. Esta cooperação deve ser mantida 

durante todo o percurso académico, no sentido de haver um trabalho conjunto entre os 

pais e a escola, no que respeita à troca de informações sobre as evoluções e 

dificuldades da criança. “No fundo, o mais importante é que todas as decisões relativas 

ao desenvolvimento da criança sejam tomadas em consenso, para que haja uma 

relação de empatia e de confiança que servirá de alicerce para o seu desenvolvimento”. 

(Correia, 2008, p.159).  

A autora considera ter tentado sempre diligenciar na escola uma cultura de 

inclusão e contribuído para a formação de estudantes, conscientes dos seus deveres 

de cidadania, com autonomia e o gosto pela escola. Terminamos em concordância com 

Gomes 1997, cit. por Santos, (2007, p. 201) que afirma:  

Ser professor no século XXI é ser alguém que, sobretudo, sabe 

relacionar-se pessoalmente com cada aluno e com cada pessoa, 

respeitando a diferença que identifica cada um. Esta atitude implica um 

processo crítico, reflexivo e construtivo do professor capaz de 

promover a educação dos sentimentos, do amor e dos valores, como 

forma de ajudar os outros a serem felizes, a encontrarem-se a si 

próprios, a aprenderem a ser e a saberem respeitar o outro. 

 

 

 

 

 



54 
 

4. A FORMAÇÃO CONTÍNUA  

 

A autora concorda com Nóvoa (2007), quando afirma que a formação contínua é uma 

necessidade permanente, pois a formação contínua permite atenuar os desequilíbrios 

entre a formação inicial adquirida na profissionalização e a formação exigida pelas 

transformações operadas a vários níveis (educativo, social, político, económico, 

tecnológico). Para o mesmo autor, a formação contínua é, assim, concebida como um 

processo contínuo e permanente de desenvolvimento profissional e diz respeito às 

aprendizagens dos professores, mediante ações de formação dentro e fora da escola. 

A necessidade de frequentar ações de formação, por parte dos docentes está prevista 

na legislação ao estabelecer como condição para a progressão na carreira, a exigência 

de frequência de ações de formação contínua, acreditadas pelo Conselho Científico 

para a Formação Contínua. 

 Desta forma a autora tentou manter-se em permanente atualização através da 

autoformação: consulta de legislação, pesquisas no âmbito das Necessidades 

Educativas Especiais, usando para isso a internet, seguindo blogs credíveis sobre 

diversas problemáticas. O uso do trabalho com os pares permitiu também enriquecer os 

conhecimentos com a troca e partilha de informação, esclarecimento de dúvidas.  

A autora ao longo dos anos nem sempre conseguiu aceder à formação gratuita 

desenvolvida nos agrupamentos onde lecionava pois havia limite de vagas e como 

docente contratada iniciava funções no mês de setembro e de uma maneira geral as 

vagas já estavam preenchidas pelos professores do quadro do agrupamento. 

Assim, a autora ao longo dos anos apostou e investiu na formação contínua com o 

objetivo de melhorar os conhecimentos científicos, didáticos e pedagógicos, bem como 

pela necessidade sentida de dar resposta aos desafios que a evolução tecnológica 

impõe foi uma “mais-valia” ter frequentado as ações de formação listadas na seguinte 

tabela. 
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TABELA 14-FORMAÇÃO CONTÍNUA FREQUENTADA 

 

Ano 

 

Nome 

 

Entidade Formadora 

 

Nº de 

Horas 

2018 Nova Legislação sobre o Regime Legal da 
Inclusão Escolar: Que Desafios se Colocam às 
Escolas? 

Universidade Católica Portuguesa, 
Viseu 

50 

2016 Desenvolvimento Psicomotor Normal na Idade 
Escolar e Adolescência: Metodologias de 
Avaliação e Sinais de Alarme" 

Centro de Formação da Associação de 
Escolas de Vila Real Agrupamento de 
Escolas Morgado de Mateus 

 

 

6 h 

2016 Jornadas Pedagógicas 2016. Aprender o Futuro. Centro de Formação da Associação de 
Escolas de Vila Real Agrupamento de 
Escolas Morgado de Mateus 

 

25h 

2015 Integração de Ferramentas Digitais no Processo 
de Aprendizagem Inclusivo” Curso de Formação.  

 Centro Educatis, Benavente  25h 

2014 Os Portfolios Educativos Digitais na 
Aprendizagem 

Escola Superior de Educação Paula 
Frassinetti do Porto. 

25h 

2013 VII Seminário de Educação Especial - 
"Perspetivas Comunicacionais Inclusivas". 

Agrupamento de Escolas de Tondela e 
o Centro de Formação de Associação de 
Escolas do Planalto Beirão. 

 

15h 

2012 Construir e Avaliar Recursos Educativos Digitais. Escola Superior de Educação Paula 
Frassinetti do Porto. 

 

25h 

2011 Tutorias em Meio Escolar-Metodologia Tutoria. Agrupamento de Escolas Grão Vasco, 
Viseu Dr. Francisco Simões 

1h30 

2011  

Ensino/Aprendizagem com as tecnologias da 
Comunicação na Educação/Formação. 

 

Escola Superior de Educação Paula 
Frassinetti do Porto. 

 

25h 

2010  

Hiperatividade- sinais de Alerta, Intervenção. 

 

Equipa da consulta de desenvolvimento 
do hospital São Teotónio de Viseu. 

 

3h 

 

2009 Dislexia- Sinais de Alerta.  Agrupamentos de Escolas Infante d- 
Henrique- Dra. Anabela Carvalho. 

3h 

2008 Curso de Formação Em Educação Especial- 
Domínio da Visão 

Direção Geral da Inovação e 
Desenvolvimento Curricular - DGIDC 

50h 
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2007 Curso de Formação Pedagógica Inicial de 
Formadores, obtenção do Certificado de Aptidão 
Profissional (CAP); 

CELF-Porto 110h 

 

2005 Prevenção Rodoviária na Escola Prevenção Rodoviária Portuguesa 5h 

2004 Intervenção precoce Núcleo de Educação Especial 

da EBI/S da Madalena do Pico-Açores 

5h 

2003 Literatura Infantil e Juvenil Associação de Escolas de S. 

Miguel e Santa Maria-Açores 

25h 

2002 Crianças em Risco, Serviços de Apoio a 
Crianças E Jovens 

Comissão de proteção de Crianças e 
Jovens em Risco de Valpaços 

5h 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA 
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CONCLUSÃO 

 

A realização do relatório de atividade profissional permitiu à autora uma reflexão 

mais aprofundada sobre a prática letiva. Esta reflexão obrigou-a a consciencializar, de 

uma forma mais pormenorizada, sobre alguns aspetos relevantes do processo ensino 

aprendizagem e da atividade diária de um docente. A revisitação de contextos e práticas 

realizadas ao longo destes anos como docente, permitiu rever o que já havia sido 

realizado até hoje, nas vertentes de professora e formanda, tendo sempre como 

perspetiva a melhoria da atuação  

A revisão bibliográfica possibilitou à autora um maior entendimento relativamente à 

importância das TIC para a inclusão e desenvolvimento de crianças/jovens com NEE 

tornando a Escola um espaço cada vez mais inclusivo. Foi possível verificar que há um 

conjunto de dispositivos de ensino, integradas na tecnologia educativa e nas tecnologias 

de apoio, passíveis de ser utilizadas em contexto de sala de aula, sendo que o docente 

deverá ter a capacidade de analisar e selecionar criteriosamente o melhor recurso tendo 

em conta as características de cada um dos alunos. Foi também possível verificar que 

é necessária mais formação em TIC, sobretudo em TIC aplicadas às NEE, para todos 

os docentes. A maior barreira que impede a integração das TIC em contexto educativo 

é a falta de formação dos professores, tanto ao nível da formação inicial como da 

formação contínua.  

Nas escolas por onde passou, a autora verificou que de uma maneira geral existe a 

vontade e a convicção de que todos os alunos podem aprender juntos, no entanto ainda 

há um caminho a percorrer para termos uma escola inclusiva. A inclusão traz benefícios 

e vantagens para todos nós enquanto pessoas e cidadãos, sociedade em geral, 

professores, alunos, pais e agentes educativos. Esta filosofia inclusiva veio para ficar, 

mas esta não pode processar-se apenas com palavras. É fundamental na escola 

contemporânea haver partilha, troca de ideias, cooperação e articulação para que todos 

os alunos aprendam uns com os outros e beneficiem de uma diversidade de 

experiências de modo a que se proporcione o desenvolvimento saudável e que todos 

sintam orgulho das suas realizações, independentemente do nível de saberes 

académicos dominados. A escola pública não pode ser um mecanismo reprodutor e 

amplificador das diferenças sociais. Dentro da mesma escola pública, não devem 

conviver várias escolas públicas. Terminamos parafraseando Stainback & Stainback, 

(1999, p. 165).  “…as boas escolas são boas escolas para todos os alunos…” 
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