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AUDIÇÃO – Grupo de Trabalho  

(Despacho nº 7617/2016, 8 de junho) 
21 DE NOVEMBRO DE 2016 – 15H30 

 
 

A FEPECI reuniu com os representantes do grupo de trabalho da Educação Inclusiva, Drª. 

Luísa Ucha, Adjunta do Secretário de Estado da Educação e Coordenadora do grupo de 

trabalho da Educação Inclusiva, Drª. Débora Correia - representante do Secretário de 

Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência e Drª. Filomena Pereira - representante da 

Direção Geral da Educação. 

 

A Drª. Luísa Ucha deu início à reunião referindo os objetivos do grupo de trabalho e 

realçando estar a efetuar um processo de auscultação global, o qual inclui encarregados de 

educação, especialistas, associações de professores e sindicatos, entre outros. 

 

No sentido de promover uma reflexão conjunta, referiu que, atualmente, todas as crianças 

identificadas com necessidades educativas especiais frequentam a escola, algo impossível 

de ocorrer há alguns anos atrás. Contudo, urge questionar se a escola tem respostas 

adequadas. Afinal, a aprendizagem é fundamental e é imprescindível que a escola se 

organize para que tal objetivo seja alcançado. 

Por outro lado, apesar de existirem medidas de acesso ao currículo que são universais, 

continua a haver crianças que não acedem a este.  

Assim, o diagnóstico deve ser precoce, de modo a evitar a agudização de dificuldades ao 

longo do tempo. 
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O grupo de trabalho considera importante questionar qual o papel do professor de 

Educação Especial, do Diretor de Turma, do Conselho de Turma, e a importância da 

articulação com os técnicos. 

Reforçou-se, também, a necessidade de delimitar o atual currículo, demasiado extenso e 

pesado, uma vez que só é acessível a alguns alunos, excluindo a possibilidade de inclusão. 

Referiu, igualmente, a atual existência de vários grupos de trabalho que estão a interagir 

entre si no sentido de perceber, por exemplo, o perfil adequado do aluno no momento de 

saída da escola ou o reconhecimento das aprendizagens essenciais em cada área do 

currículo que contribuem para o cidadão do século XXI. 

Realçou ter já sido tomada a decisão política de eliminação da medida CEI, assumindo-se 

que todos devem sair certificados nas suas aprendizagens no final da escolaridade 

obrigatória. 

Por fim, deu início ao processo de reflexão conjunta, referindo que o grupo de trabalho irá 

concluir o seu processo no final do ano civil, realçando o espírito aberto de auscultação. 

 

A FEPECI louvou a atitude de abertura revelada pelo atual Ministério da Educação e 

apresentou o seu contributo, após auscultar docentes e encarregados de educação 

diretamente relacionados com a Educação Especial, no sentido de enquadrar futuras 

alterações ao Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de 

maio. 

Deste modo, eis alguns aspetos que têm tido impacto na Educação Especial e devem 

ser repensados: 

Impacto indireto 

 Entrada de alunos condicionais para entrada no 1º ciclo (crianças que completam 6 

anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro). Revelam grande imaturidade 

emocional, sendo frequentemente referenciados como tendo PHDA durante o 1º 

ciclo. É importante que a autonomia da escola também seja aplicada com bom senso 

nestes casos; 

 Obrigatoriedade da transição do 1º para o 2º ano, sem que o aluno domine as 

competências básicas (ler, escrever, contar); 

 Turmas com elevado nº de alunos em qualquer ciclo de ensino (Ex.: 25 alunos no 

pré-escolar em grupos heterogéneos com 3, 4, 5 e 6 anos; 26 alunos por turma no 1º 

ciclo, 30 no 2º e 3º ciclo – como se aplica diferenciação pedagógica?); 
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 Formação em Educação Especial apresenta várias lacunas, quer na formação inicial, 

quer, também, na Especialização (conteúdos e tempo de formação também oscilam 

de forma gritante, é urgente que o Ministério exija maior rigor nestas formações); 

 

 Lacunas na formação docente – inclusão, diferenciação pedagógica e capacidade de 

efetuar adequações curriculares são aspetos que o corpo docente, em geral, não 

domina.  

 

Impacto direto 

 Excesso de burocracia associada a cada criança com NEE; 

 Falta de espaços adequados a intervenção especializada (incluindo o 

professor de Educação Especial) e recursos materiais;  

 Número excessivo de alunos por professor da Educação Especial revela-se 

impeditivo de uma intervenção eficaz; 

 Faltam técnicos nas escolas (psicologia, serviço social, terapias fala, 

ocupacional, fisioterapia…). O CRI (Centros de Recurso para a Inclusão) não 

resolve minimamente a situação; 

 Faltam técnicos às ELIs (equipas locais de intervenção precoce). Seria 

importante que houvesse concurso ou grupo próprio para recrutamento, de 

modo a uma intervenção mais eficaz. Um técnico com 20/30 casos, intervindo 

em contextos muito diversos (domicílio, creche e JI privados, JI da rede 

pública), acaba por não realizar uma intervenção integrada, articulada, eficaz 

e atempada. Realce-se que os primeiros anos de vida são especialmente 

críticos na aquisição das habilidades motoras, cognitivas, linguísticas, 

comunicativas e sociais que possibilitarão a autonomia e interação adequada 

do indivíduo com o meio circundante; 

 Estimular a intervenção em rede (equipas de neurodesenvolvimento, 

pedopsiquiatria, saúde escolar, etc.) e a sensibilização da comunidade 

envolvente para as NEE; 

 Não contemplação, no horário do professor de Educação Especial, quando não 

existem técnicos disponíveis, da deslocação ao local de estágio dos 

discentes com PIT na comunidade, inibindo um acompanhamento próximo. 

 Relativamente ao DL 3/2008: 
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- clarificação legal do que são, de facto, “Adequações curriculares”; 

-  clarificação legal de quais os alunos que reduzem turma; 

- previsão de respostas diferenciadas para alunos com autismo, 

multideficiência, surdocegueira, surdez e problemas de visão. Contudo, não 

incorpora outros com deficiência mental grave, decorrente de variadíssimas 

patologias que não conseguem estar integralmente na turma; 

- nas medidas educativas, existe um fosso grande entre adequações 

curriculares e CEI, seria fundamental criar uma medida intermédia; 

- seria importante criar medidas educativas temporárias que permitam 

responder às necessidades educativas especiais (NEE) de caráter transitório, 

comprovadamente impeditivas do desenvolvimento de aprendizagens; 

- garantir a certificação pedagógica do percurso escolar realizado pelos/as 

alunos/as com CEI; 

- mobilizar respostas profissionais para estes jovens depois dos 18 anos. 

Afinal, até agora, o investimento que é feito no seu percurso escolar não tem 

tido resultado prático; 

- substituir o “certificado de frequência”, 12º ano dos alunos CEI/PIT, por 

um certificado de competências com avaliação; 

- rever a Portaria n.º 275-A/2012, de 11 de setembro. 

 
 

 

 

A DIREÇÃO NACIONAL  

 


