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Dia 19 de Novembro – Conferências 

 

Educação Inclusiva e Equitativa de Qualidade 

 

Filomena Pereira (Direção Geral da Educação - Ministério da Educação e Ciência 

filomena.pereira@dge.mec.pt) 

 

A educação inclusiva tem vindo progressivamente a afirmar-se como uma questão 

central no plano dos direitos humanos, consignada em inúmeras declarações e 

convenções internacionais. Corresponde ao emparelhamento de valores e práticas 

pedagógicas que permitem a cada aluno sentir-se respeitado, confiante e seguro 

para que possa participar, com os colegas, no ambiente de aprendizagem comum e 

aprender e desenvolver o seu pleno potencial.  

A educação inclusiva é inconciliável com abordagens baseadas na categorização de 

alunos, daí que o conceito de necessidades educativas especiais, ainda que bem-

intencionado, na prática veio criar uma nova categoria, promovendo a manutenção 

de uma conceção educativa baseada na implementação de práticas diferentes para 

alunos diferentes. O conceito de inclusão, alicerçado na diversidade e não na 

diferença, veio romper definitivamente com este pressuposto.  

Neste contexto, o MEC tem vindo progressivamente a assumir a defesa de uma 

escola inclusiva, promovendo medidas políticas de inibição ao encaminhamento de 

alunos para escolas de ensino especial e a reorientação destas para Centros de 

Recursos para a Inclusão (CRI). 

Não obstante os progressos verificados, identificam-se os principais desafios que 

se colocam ao MEC para o desenvolvimento da educação inclusiva: 

 uma clareza conceptual relativamente à educação inclusiva; 

 a sinergia entre a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança para a 

priorização dos direitos das crianças, garantindo políticas e práticas 

consistentes em todos os níveis do sistema; 

 uma visão sistémica, que se concentra no desenvolvimento da capacidade 

inclusiva do sistema de ensino como um todo e que incentiva ligações fortes, 

colaboração e apoio entre e dentro de todos os níveis, ou seja, entre 

decisores políticos, comunidade científica, direções das escolas, professores, 

outros profissionais, alunos e famílias. 

 uma liderança forte e partilhada, para gerir eficazmente a mudança; 

 uma formação inicial, especializada e contínua que prepare os docentes para 

desenvolverem atitudes positivas e assumirem a responsabilidade por todos 

os alunos; 

 a organização das escolas, abordagens pedagógicas, currículo e avaliação 
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que apoiem, com equidade, as oportunidades de aprendizagem para todos; 

 um uso eficiente de recursos através de colegialidade e cooperação. 

Reconhece-se que longo é o caminho que temos pela frente. É preciso seguir com 

visão e determinação orientadas (i) para o cumprimento do artigo 26.º da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enquanto princípio orientador para 

a definição de medidas legislativas e políticas para inclusão (ii) para o 

cumprimento da Estratégia Europeia para a Deficiência 2010–2020, que 

compromete a UE no apoio aos esforços dos Estados-Membros no sentido de 

eliminarem as barreiras jurídicas e organizacionais que se colocam no acesso aos 

sistemas gerais de ensino e de aprendizagem ao longo da vida, visando garantir-

lhes uma educação inclusiva e aprendizagem personalizada em todos os níveis de 

educação.  

 

Filomena Pereira é Mestre em Educação Especial pela Universidade Técnica de 

Lisboa, é Diretora da Direção de Serviços de Educação Especial e de Apoio Sócio 

Educativo da Direção Geral de Educação do Ministério da Educação e Ciência.  

Com experiência docente nos ensinos básico e superior e de coordenação de cursos 

de formação contínua tem participado em projectos de âmbito nacional e 

internacional no domínio das necessidades educativas especiais, área onde se 

inserem a maior parte das publicações por si produzidas ou em co-autoria.  

Tem desenvolvido atividades de colaboração com Instituições de ensino superior 

público na organização de cursos de formação especializada de professores. 

Colabora regularmente com universidades e politécnicos através da lecionação em 

mestrados e formação especializada.  

Colabora como consultora com o World Bank e a UNESCO para a área da Educação 

Inclusiva. 

É representante do Ministério da Educação em diversos Grupos de Trabalho da 

União Europeia que estudam a problemática das Necessidades Educativas 

Especiais e é membro do Conselho de Representantes da European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education. 
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Parcerias de aprendizagem em educação inclusiva 

Isabel Paes (Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, Lisboa - 

isabelmpaes@gmail.com) 

Teresa Vitorino (Escola Superior de Educação e Comunicação, Universidade do 

Algarve - tvitorin@ualg.pt) 

 

Em todo o mundo, e em particular na Europa, os professores enfrentam cada vez 

mais o desafio de responder à diversidade dos alunos, em escolas com cada vez 

maiores diferenças étnicas, culturais e linguísticas. Há também, cada vez mais, uma 

preocupação quanto ao progresso dos alunos definidas como tendo necessidades 

educativas especiais e os de origens economicamente desfavorecidas, que tendem 

a obter os piores desempenhos. 

Esta comunicação apresenta alguns resultados de um projeto desenvolvido através 

do programa Projetos Multilaterais COMENIUS, financiado pela União Europeia. 

Nele participaram alunos, professores e investigadores de três países, englobando 

oito escolas e quatro universidades, que desenvolveram parcerias de 

aprendizagem conjuntas, através de processos de investigação-ação colaborativa. 

Esta abordagem, de aprendizagem em ação, pretende apoiar os professores no 

desenvolvimento de práticas de sala de aula mais inclusivas, através de um 

compromisso com os pontos de vista dos alunos, de modo a assegurar que as 

circunstâncias pessoais e sociais de cada aluno não constituem obstáculo à 

participação e à aprendizagem. 

 

Isabel Paes é professora do 1º Ciclo do Ensino Básico com uma vasta experiência 

no acompanhamento de escolas que pretendem tornar-se mais inclusivas, 

orientando ações de formação baseadas no contexto, envolvendo dirigentes e 

professores de modo a que possam construir e experimentar novos modos de 

responder à diversidade ao nível das salas de aula e de escola. No âmbito da 

licenciatura em Antropologia (Universidade Nova de Lisboa), realizou, em 1989, 

um estudo pioneiro na área da educação das crianças filhas de imigrantes de 

origem africana em Portugal. Formadora certificada nas áreas da Investigação-

ação, Educação Intercultural e Antropologia da Educação, tem orientado ações de 

formação e participado em projetos de investigação-ação em Instituições 

Superiores e Centros de Formação,UNESCO, Plataformas Portuguesa e Europeia 

das ONGDs, Programa Escolhas e em diversas parcerias internacionais, 

privilegiando o foco da Aprendizagem pela Diversidade, nas áreas de 

Interculturalidade, Imigração, Minorias Étnicas, Educação para a Cidadania Global, 

Inclusão e Equidade em Educação, Gestão Cooperativa de Sala de Aula e 

Desenvolvimento de Ambientes Colaborativos de Aprendizagem. Entre 1997 e 

2002, encontrando-se a exercer funções no Instituto de Inovação Educacional, foi 

consultora da UNESCO no âmbito do Projeto “Necessidades Especiais em Sala de 

Aula”. Entre 2008 e 2011, no ACIDI.IP, coordenou o Projeto Aprender e Cooperar na 

mailto:isabelmpaes@gmail.com
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Diversidade. É co-autora de diversas obras e artigos, com destaque para Aprender 

com a Diversidade. Um Guia para o Desenvolvimento da Escola (ACIDI, IP, 

2011) e os materiais resultantes do Projeto COMENIUS Responder à Diversidade 

através do envolvimento com as Vozes dos Alunos. Uma estratégia de 

Desenvolvimento dos Professores (C.E., 2014). Atualmente é professora 

bibliotecária no Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, Lisboa, e coordena a 

Rede Inclusão, uma plataforma de partilha e reflexão-ação sobre equidade em 

educação, no contexto da lusofonia. 

 

Teresa Vitorino é Professora adjunta na Escola Superior de Educação e 

Comunicação da Universidade do Algarve, desde 1988, do departamento de 

Ciências Sociais e da Educação, área científica de Desenvolvimento Curricular. 

Mestre em Ciências da Educação (Master in Education), pela University of Wales, 

College of Cardiff, Reino Unido (1990) 

Alguns projetos de investigação em que participou: 

. Investigadora responsável pela parceria portuguesa do projeto COMENIUS (Life 

Learning Programme) “Responding to diversity by engaging with students’ voices: a 

strategy for teacher development”, no qual participaram quatro universidades, de 

três países europeus (Reino Unido, Espanha e Portugal) e oito escolas do ensino 

básico e secundário (2011-2014). 

. “Aprender e Cooperar na Diversidade”: projeto de desenvolvimento pedagógico 

com a colaboração do ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural) e do EduFor (Centro de Formação de Associação de Escolas dos 

Concelhos de Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva) 

(2009-2011). 

. “Sucesso escolar e perfis organizacionais: Um olhar a partir dos relatórios de 

avaliação externa”: projeto de investigação financiado pela FCT. Instituição 

proponente: CIES/ISCTE. Parceiros institucionais: Universidade do Algarve e 

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES/ISCTE-IUL) (2008-2010). 

. “Estudo de caso: A ESCOLA VERDE. Uma abordagem de pesquisa-acção. Foco: A 

Participação dos alunos na vida da escola”: projeto de investigação financiado pelo 

Instituto de Inovação Educacional/IIE e pelo Alto Comissariado para a Imigração e 

Minorias Étnicas /ACIME (2006-2008). 

. “COMPRACTICE – Comunidades de Prática para o Desenvolvimento de Escolas de 

Qualidade para Todos” (Communities of Practice for Improving the Quality of 

Schools for All), um Projecto Sócrates/ Comenius 2.1. Parceiros institucionais: 

Portugal – Universidade Aberta, ACIME, DGIDC/Ministério da Educação e 

Prof2000; Espanha – Universidade Complutense, Madrid; Reino Unido- 

Universidade Manchester; Roménia – Instituto Ciências de Educação, Bucareste 

(2003/2006).  

Várias publicações no domínio da educação inclusiva. 
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Conhecimento Profissional Docente em Educação Especial  

Teresa Leite (Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Lisboa -

teresal@eselx.ipl.pt) 

 

A natureza e os componentes do conhecimento profissional dos professores têm 

sido objeto de estudo de diferentes investigadores nas últimas décadas. Decorrente 

da formação e da experiência, o conhecimento profissional docente é 

multidimensional e integrado e constrói-se interrogando a teoria face aos desafios 

da prática e às condições dos contextos. Nesta comunicação, questionamos se 

haverá um conhecimento profissional específico dos docentes de Educação 

Especial (EE), convocando para tal as diferentes perspetivas sobre o atendimento 

aos alunos com necessidades educativas especiais (NEE), os resultados de estudos 

sobre a identidade profissional deste subgrupo docente e os perfis de competência 

traçados a nível internacional e nacional para a docência nesta área. 

 

Teresa Leite é Doutorada em Ciências da Educação – Formação 

de Professores pela Universidade de Lisboa.  

É professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, 

onde leciona disciplinas de Pedagogia, Currículo, Necessidades Educativas 

Especiais e Metodologias de Investigação. Tem desenvolvido investigação no 

âmbito da Formação de Professores, Currículo e Educação Especial, áreas sobre as 

quais incidem as suas publicações mais recentes. 

 

 

 

 

Educar para o Futuro: Desafios da Escola Atual 

Vítor Cruz (Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa - 

vcruz@fmh.ulisboa.pt) 

 

Tendo em consideração que na sociedade dos nossos dias deixou de ser 

importante ensinar conteúdos e passou a ser fundamental o ensino de estratégias 

para aprender a pensar, então, mais do que se centrar na aquisição e na retenção 

de informação, a escola deve habilitar os alunos a terem acesso à informação para 

a usar na resolução dos problemas. 

Deste modo, embora se tenha procurado perceber e explicar tanto os domínios da 

realização escolar e de construção de conhecimento (mais próximo da 

aprendizagem), como o desempenho cognitivo e resolução de problemas (mais 

próximo da educação cognitiva), torna-se fundamental procurar perceber e 

mailto:teresal@eselx.ipl.pt
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explicar a habilidade para usar técnicas que tornem o processo de aprendizagem 

eficiente. 

A educação cognitiva tem assim vindo, progressivamente, a ganhar espaços 

próprios ou mais intencionais no seio da escola, pois, se até algum tempo atrás, 

essa educação era assumida como necessária ao sucesso escolar dos alunos ou 

como estando subjacente a toda a prática de ensino-aprendizagem, mais 

recentemente tem-se assistido a uma progressiva acentuação do interesse e 

preocupação formal por parte da escola relativamente à educação cognitiva. 

Existem mesmo autores que afirmam que o ensinar a pensar ou a educação 

cognitiva não só deve ser um objetivo educativo legítimo como deve constituir um 

verdadeiro imperativo, pois é difícil imaginar uma meta educativa mais importante 

do que o ensinar e aprender a pensar de um modo mais efetivo quando a 

humanidade padece de múltiplas ameaças causadas por comportamentos 

irracionais. 

 

 

 

Vítor Cruz é Licenciado em Educação Especial e Reabilitação, mestre em Educação 

Especial e doutorado na especialidade de Educação Especial e Reabilitação. 

Professor Auxiliar do Departamento de Educação e Humanidades da Faculdade de 

Motricidade Humana, Universidade de Lisboa. Consultor para a área das 

Dificuldades de Aprendizagem no Centro para as Perturbações do 

Desenvolvimento PIN (Progresso Infantil). 

Autor dos livros: 

- Dificuldades de Aprendizagem Específicas; 

- Abordagem Cognitiva da Leitura; e  

- Dificuldades de Aprendizagem: Fundamentos.  

Co-autor dos livros:  

- Educação Cognitiva e Aprendizagem; e  

- Programa de Reeducação Cognitiva PASS: Avaliação dos seus Efeitos em Crianças 

com Dificuldades de Aprendizagem.  

Autor de vários capítulos de livros e artigos relacionados com temas como: 

Inteligência, Aprendizagem, Cognição, Educação Cognitiva, Dificuldades de 

Aprendizagem, Dificuldades na Aprendizagem da Leitura, Necessidades Educativas 

Especiais e outros da especialidade.  

Interesses centrados nas questões da Inteligência, Psicologia Cognitiva, Educação 

Cognitiva, Aprendizagem da Leitura, Dificuldades de Aprendizagem e Necessidades 

Educativas Especiais. 

Neste momento, para além da lecionação, é o Coordenador do Mestrado em 

Educação Especial da Faculdade de Motricidade Humana, é o Editor da Revista de 

Educação Especial e Reabilitação e desenvolve investigação no âmbito da avaliação 

e intervenção na Leitura e nas Dificuldades na Aprendizagem da Leitura. 
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Dia 20 de Novembro – Conferências 

 

A Inclusão, uma ética prática: Família, Saúde, Educação, Ciência, Desporto, 

Cultura e Sociedade 

 

Pedro Parrot Morato (Faculdade de Motricidade Humana - Universidade de 

Lisboa - pmorato@fmh.ulisboa.pt) 

 

Pedro Parrot Morato é Doutorado em Motricidade Humana na Especialidade de 

Educação Especial e Reabilitação (1993), Mestre em Ciências da Educação (1986), 

licenciado em Educação Física (1981) pela Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade de Lisboa.  

Professor Associado com provimento definitivo (1998), do Quadro de Professores 

da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. 

Investigador da UIDEF do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

(Unidade de Investigação para o Desenvolvimento da Educação e Formação – 

Linha Temática - Educação Inclusiva de crianças e adolescentes com Necessidades 

Educativas Especiais) FCT-chave pública J0243421I10. No domínio das Ciências 

Humanas e Sociais é autor individual e em colaboração de Livros (8), Capítulos de 

livro (26) e Artigos (70) publicados nas áreas da Educação Especial e da 

Reabilitação das Pessoas com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais, em 

particular das pessoas com Trissomia 21.  

- Coordenador do Centro de Estudos de Educação Especial.  

- Coordenador e Docente da Especialidade de Educação Especial do Doutoramento 

em Ciências da Educação e Membro da Comissão Coordenadora e Docente da 

Especialidade de Formação de Professores – Tema Educação Especial do 

Doutoramento em Educação do IE-Universidade de Lisboa. 

- Membro do Painel de Avaliação da FCT (2012) de Candidaturas a Bolsas de 

Doutoramento Individual da área da Educação e Psicologia.  

- Editor da Revista de Educação Especial e Reabilitação (1998 a 2005). Periódico co-

financiado pela FCT e Indexado no sistema Latindex. 
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La inclusión en educación física: actitud del profesorado  

José Tierra Orta (Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Huelva - 

jtierra@dempc.uhu.es) 

 
Los principios de normalización e inclusión, reconocidos en la legislación de los 

países avanzados desde hace varias décadas, implican el contemplar el derecho de 

todas las personas a participar de los bienes y servicios que les corresponden 

como integrantes de la comunidad a la que pertenecen. 

La administración intenta organizar procedimientos y medios para hacer factible la 

participación alumnado con discapacidad en la escuela inclusiva. 

Los recursos que se poseen para mejorar la calidad del sistema educativo en una 

escuela inclusiva representados por dotación de profesores especialistas, equipos 

multi-profesionales, apoyo escolar, facilitación de medio técnico y materiales entre 

otros, tiene poca eficacia si no se producen cambios en las actitudes profesionales 

y sociales.  

Todos estaremos de acuerdo que las mayores barreras que impiden la inclusión 

completa no son los edificios inaccesibles, restricciones que producen las 

discapacidades, sino el tratamiento diferente que les otorgan las personas no 

discapacitadas, es decir las barreras sociales, que podemos denominar 

“discapacismo”. 

Es evidente que la inclusión no alcanza su sentido pleno hasta que no se lleva a la 

práctica, poniendo en marcha los intercambios personales en los diversos ámbitos 

de la vida: familiar, escolar, social, deportiva, etc. Estando demostrado que para 

hacer realidad la inclusión, es fundamental que el entorno sea inclusivo, y que el 

profesorado se lo crea, por ello, es fundamental intentar cambiar o modificar las 

actitudes del profesorado por un lado y la del resto de la comunidad por otro. 

 

José Tierra Orta é Doutor em Psicopedagogia – Educação Física. 

No seu currículo destaca-se um prémio de investigação na área da Educação Física. 

Leciona em diferentes cursos de doutoramento. 

Tem investigação publicada na área do desporto adaptado com pessoas com 

autismo. 

Autor de diversos livros na área da Educação Física e Desporto adaptado. 
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Tecnologias de apoio - Uma ajuda à inclusão 

Luís Azevedo (ANDITEC, Tecnologias de Reabilitação LDA - 

luis.azevedo@anditec.pt) 

 

As Tecnologias de Apoio (TA), nomeadamente as baseadas em Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), podem constituir uma importante ferramenta 

para a inclusão de alunos com disfunções graves no Ensino Regular. No entanto, 

estas tecnologias por si só, não terão um valor acrescido nesse processo de 

inclusão, se os utilizadores finais (alunos com deficiência) e os técnicos de apoio 

(professores, educadores, auxiliares, terapeutas, etc.) não estiverem devidamente 

capacitados para a sua utilização em contexto educativo. Para tal é necessário que 

os alunos com deficits motores, sensoriais e cognitivos, não só tenham sido 

adequadamente avaliados, de forma a que lhes sejam prescritos e proporcionados 

os produtos de apoio apropriados, mas também disponham de treino adequado à 

sua utilização nas actividades pedagógicas. Da mesma forma, os Técnicos de 

Educação Especial e Reabilitação que apoiam esses alunos, têm igualmente de 

possuir adequada formação em Tecnologias de Apoio e, sobretudo, serem 

capacitados para elaborarem materiais pedagógicos baseados nas TA que 

permitam aos alunos portadores de deficiência uma participação nas atividades 

educativas, em pé de igualdade com os seus pares. 

Nesta comunicação, e após uma breve análise crítica da utilização das Tecnologias 

de Apoio como ajuda à inclusão nos últimos 40 anos, fruto da longa experiência do 

autor neste domínio, serão abordadas as tecnologias de apoio que podem 

proporcionar a alunos portadores de disfunções neuromotoras graves (ex. 

paralisia cerebral, sequelas de traumatismo crâneo-encefálico, lesões vertebro 

medulares, doenças neurológicas progressivas, etc.), e consequentemente 

gravemente afetados em diversas áreas de desempenho - como sejam as áreas da 

mobilidade, da manipulação e da comunicação - uma mais adequada integração 

nas atividades letivas das Escolas do Ensino Regular em que estão inseridos. 

Assim, e numa perspectiva essencialmente integrada, abordar-se-ão 

prioritariamente as Tecnologias de Apoio à Comunicação, que possibilitam não só 

uma melhor interação com os seus pares e os técnicos de apoio, como podem 

constituir um instrumento essencial para que alunos com disfunções 

neuromotoras graves acedam a todas as áreas académicas, tanto quanto possível 

em pé de igualdade com os seus pares sem deficiência. Serão finalmente 

apresentados exemplos reais de utilizadores de Tecnologias de Apoio que, graças a 

estas tecnologias, melhoraram de forma radical a sua inclusão escolar, 

contribuindo assim para uma melhoria da sua qualidade de vida, um dos objetivos 

essenciais da utilização de tecnologias de apoio em qualquer contexto, incluindo o 

educativo. 
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Luís Azevedo é Licenciado em Eng.ª Electrotécnica (Instituto Superior Técnico), 

Mestre em Eng.ª Biomédica/Reabilitação (Universidade Dundee, Reino Unido) e 

Doutorado pela Universidade do País Basco, Espanha. Tem dedicado a sua vida 

profissional à Engenharia de Reabilitação, sendo investigador da Universidade 

Técnica de Lisboa no Centro de Análise e Processamento de Sinais (CAPS) do 

Instituto Superior Técnico. É investigador principal de diversos projetos nacionais, 

europeus e ibero-americanos em Tecnologias de Apoio. É professor convidado do 

Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, da Faculdade 

de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa, da Faculdade de Motricidade 

Humana e da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, colaborando ainda como 

professor convidado em diversas Universidades de países da América Latina na 

área das Tecnologias de Apoio a Necessidades Complexas de Comunicação. Ocupa 

o lugar de diretor da ANDITEC, empresa especializada em Tecnologias de Apoio. 

Perito da Comissão Europeia na área da e-acessibility, desde 1987. Como membro 

ativo da International Society for Augmentative and Alternative Communication 

(ISAAC), fez parte da direção da Sociedade entre 1995 e 2000. Foi o Conference 

Chair da Conferência Europeia em Tecnologias de Apoio - AAATE 2013, que 

decorreu em Portugal em Setembro de 2013. Foi o Conference Chair da 

conferência internacional sobre comunicação alternativa - ISAAC 2014, Jullho de 

2014. Co-autor do Livro "Tecnologias de Apoio para pessoas com deficiência". 

 

 

 

Ler é divertido: Livros de leitura fácil 

Margarida Nunes da Ponte (CRPCCG- Centro de Reabilitação de Paralisia 

Cerebral Calouste Gulbenkian - crpccg.utaac@gmail.com) 

A capacidade de ler e escrever, ou seja, a literacia, é considerada como sendo uma 

capacidade fundamental na vida de qualquer ser humano. No caso das pessoas com 

necessidades complexas de comunicação, incapazes de utilizar a fala como meio 

principal de expressão, esta capacidade de ler e escrever torna-se ainda mais 

importante. Sem ela, o uso da linguagem torna-se muito restrito, limitando em 

muito a possibilidade destas pessoas poderem ter uma participação ativa nas 

diferentes atividades do seu dia a dia, o que faz com que muitas vezes percam 

oportunidades educacionais e vocacionais. 

Uma grande parte de crianças com disfunção neuromotora associada à disfunção 

comunicativa, apresenta graves dificuldades nos aspetos relacionados com a 

aprendizagem da leitura e escrita.  

Este facto relaciona-se com as poucas oportunidades que têm de aprendizagem, 

com um acesso muito limitado a materiais e experiências de leitura e escrita, tanto 

em casa como na escola, às dificuldades em interagir com os outros durante essas 

https://webmail.ipbeja.pt/owa/redir.aspx?SURL=8X5d_FZai9NF8ZDyb9qZWiLIvLIpbt_D6nHQZhiytam__sn1krjSCG0AYQBpAGwAdABvADoAYwByAHAAYwBjAGcALgB1AHQAYQBhAGMAQABnAG0AYQBpAGwALgBjAG8AbQA.&URL=mailto%3acrpccg.utaac%40gmail.com
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atividades e em terem poucas oportunidades na escola de ler e escrever textos 

propriamente ditos.  

Estas crianças necessitam dum ambiente rico em oportunidades de comunicação, 

que não só lhes ofereça formas de a efetuarem, mas que facilitem também a 

execução de atividades funcionais e motivadoras. É necessário permitir-lhes que se 

envolvam em eventos de literacia de uma forma ativa, aumentando a sua 

compreensão acerca da funcionalidade e da natureza do sistema escrito e 

desenvolvendo gradualmente formas convencionais de escrita. 

A importância da literacia em intervenção precoce tem-se tornado cada vez mais 

evidente. No entanto pais e profissionais referem, na maior parte dos casos, não ter 

conhecimentos necessários, nem saber utilizar materiais adequados de forma a 

providenciar às crianças com deficiência neuromotora grave experiências positivas 

no que se relaciona com o desenvolvimento da literacia. 

Deste facto resulta que muitas vezes não possam tirar partido das atividades de 

literacia que lhes proporcionamos, tornando-as em experiências altamente 

negativas e frustrantes para as mesmas.  

Através da leitura de histórias nos primeiros anos de vida a criança aprende como 

prestar atenção e dar significado aos livros, como falar sobre os acontecimentos do 

livro, como dar seguimento ao assunto ou ao tema estabelecido pela história do 

livro e como interpretar as imagens e o texto como representações simbólicas.  

Mas o contar de uma história não pode de maneira nenhuma resumir-se a 

simplesmente ler alto para um grupo de espectadores passivos que apenas 

escutam. Acima de tudo, o momento de contar uma história deve ser totalmente 

participado pelas crianças e compartilhado tanto por elas como pelo adulto, numa 

interação adequada e equilibrada.  

O uso de estratégias de intervenção baseadas na comunicação aumentativa e 

adequadas às incapacidades graves da criança, permite não só o progresso das 

suas capacidades de literacia emergente durante a leitura de histórias, mas 

também aumenta as suas capacidades de autonomia de leitura do livro 

apresentado,  

Partindo do princípio de que a leitura de histórias é fundamental no 

desenvolvimento da criança, preparando-a para o mundo da leitura-escrita, e 

considerando que as crianças com paralisia cerebral apresentam limitações várias 

que as impedem de ter experiências úteis agradáveis e positivas no uso de livros, 

pretendeu-se desenvolver um projeto “Ler é divertido: livros de leitura fácil”, 

tendo como objetivo principal permitir a estas crianças com limitações 

vivenciarem experiências com livros idênticas tanto na quantidade como na 

qualidade às dos seus pares sem deficiência. 

No âmbito deste projecto desenvolveram-se diversos materiais, de forma a 

permitir a estas crianças participarem ativamente durante a leitura da história, ou 

outras atividades com ela relacionadas como o recontar, discutir ou recriar sobre a 

história, utilizando tecnologias de apoio e sistemas gráficos de comunicação.  
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Margarida Nunes da Ponte é Educadora de Infância no Centro de Reabilitação de 

Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, desde 1980, onde tem desenvolvido um 

trabalho com crianças com disfunção neuromotora grave e disfunção 

comunicativa.  

Mestre em Ciências de Educação em Oxford, Inglaterra (1997), onde desenvolveu 

um estudo de investigação baseado na aplicação pratica da Comunicação 

Aumentativa em crianças com disfunção neuromotora grave, para o 

desenvolvimento de competências emergentes de literacia.  

Coordenadora da UTAAC- Unidade de Técnicas Alternativas e Aumentativas de 

Comunicação do Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian. 

Responsável pela avaliação de pessoas com disfunção neuromotora grave. 

Autora da tradução e adaptação à língua portuguesa do Sistema Pictográfico de 

Comunicação “SPC” em 1994 e da implementação em Portugal de materiais 

educativos adaptados à Comunicação Aumentativa, nomeadamente “Histórias 

adaptadas” e “Canções infantis”. 

Investigadora Científica em diversos Projetos a nível Nacional, Europeu e 

Iberoamericano relacionados com a Formação de Profissionais e com os 

Utilizadores de CAA e Tecnologias de Apoio. 

Formadora de diversos profissionais de Reabilitação e de Educação, em cursos 

especializados sobre a “Comunicação Aumentativa e as Tecnologias de Apoio”, em 

diversas Universidades ou Escolas de Educação, a nível Nacional e Internacional. 

Docente Convidada da Universidade Lusófona: Curso de Mestrado em Educação 

Especial, sendo responsável pela Unidade curricular Comunicação Aumentativa. 

Docente Convidada da Universidade Autónoma de Lisboa: Curso de Mestrado em 

Psicologia da Linguagem. 

Autora de diversas publicações no domínio das Tecnologias de Apoio e da 

Comunicação Aumentativa. 

Membro da ISAAC (Internacional Society for Augmentative and Alternative 

Communication), tendo durante alguns anos representado Portugal no “Board of 

Directors”. 

Membro da AITADIS (Asociación Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la 

Discapacidad). 
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Adaptação ao Contexto em Sistemas de Comunicação Aumentativa e 

Alternativa 

Luís Filipe Garcia (Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Instituto Politécnico 

de Beja - luisbgarcia@ipbeja.pt) 

 

Certas dificuldades sensoriais, cognitivas ou motoras podem comprometer total ou 

parcialmente a comunicação oral. Nestas circunstâncias pode ser encontrada uma 

solução de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) que permita satisfazer 

esta necessidade básica. Dependendo das necessidades e capacidades do utilizador 

de CAA podem ser utilizadas soluções de baixa tecnologia, como por exemplo um 

caderno de papel onde são escritas mensagens, ou soluções mais sofisticadas, 

como por exemplo uma ferramenta informática que permite a escrita de 

mensagens e sua posterior transformação em fala. Independentemente do nível de 

tecnologia utilizado, um dos principais problemas destas soluções é a baixa taxa de 

comunicação proporcionada aos utilizadores de CAA. 

Oralmente podem ser atingidas taxas de comunicação entre 100 e 200 palavras 

por minuto (ppm) mas se estas mensagens forem escritas as taxas de comunicação 

irão baixar para valores próximos de 30 ppm. Se além das dificuldades de 

comunicação também existirem dificuldades motoras, o que é comum em 

utilizadores de CAA, estas taxas poderão baixar para valores inferiores a 10 ppm. 

Esta discrepância, entre taxas de comunicação proporcionadas pelos meios 

naturais e taxas de comunicação proporcionadas pelos meios alternativos, resulta 

normalmente em grandes dificuldades ao tentar-se manter um diálogo com um 

sistema de CAA. 

 Para um aumento das taxas de comunicação proporcionadas pelos sistemas de 

CAA têm vindo a ser desenvolvidas técnicas, como por exemplo a predição de 

palavras, que ao proporem palavras completas tentam acelerar a escrita, e 

consequentemente a taxa de comunicação. O sistema Eugénio 

(http://www.l2f.inesc-id.pt/~lco/eugenio/) é um exemplo de um sistema de CAA 

para o Português Europeu, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de 

Informação e Interactividade (LabSI2) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

de Beja (ESTIG), Laboratório de Sistemas de Língua Falada do INESC-ID 

(L2F/INESC-ID) e o Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB), que permite o 

recurso a técnicas de predição de vocabulário para a aceleração da escrita. 

Nesta comunicação serão apresentadas algumas técnicas de aceleração da escrita 

introduzidas recentemente no sistema de Eugénio. As novas técnicas tentam 

predizer não só palavras, mas também frases completas que possam ser utilizadas 

rapidamente num diálogo. Para uma melhoria das capacidades de predição de 

vocabulário, também têm estado a ser introduzidas no Eugénio capacidades de 

reconhecimento do local onde o utilizador está a comunicar (casa ou escola), o seu 

interlocutor (mãe ou professora), ou mesmo o horário da conversa (horário das 

aulas ou horário almoço). Com base neste conhecimento, pretende-se melhorar a 

mailto:luisbgarcia@ipbeja.pt
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capacidade de predição de vocabulário do Eugénio. Nesta apresentação serão 

apresentados os resultados obtidos até ao momento com estas novas estratégias.     

 

Luís Filipe Garcia é Licenciado em Engenharia Informática pela Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Mestre em Engenharia 

Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico. É Professor 

Adjunto no Instituto Politécnico de Beja. 

A sua atividade de investigação centra-se na utilização de sistemas informáticos e 

electrónicos no apoio a pessoas com necessidades especiais. Tem particular 

interesse pelos sistemas de apoio a pessoas com dificuldades de comunicação, 

conhecidos como sistemas de comunicação aumentativa e alternativa.  

Atualmente encontra-se a trabalhar numa tese sobre a adaptação ao contexto em 

sistemas de comunicação aumentativa e alternativa, no Programa de 

Doutoramento em Engenharia Informática e de Computadores do Instituto 

Superior Técnico. 

Através do protocolo de colaboração existente entre o Instituto Politécnico de Beja 

e o Centro de Paralisia Cerebral de Beja participa há quase 20 anos no processo de 

aconselhamento de tecnologias de apoio e acompanhamento de alguns dos seus 

utentes nesta área. 

Recebeu em 2004 o Prémio de Mérito Científico “Maria Cândida Cunha”, atribuído 

pelo Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração de Pessoas com 

Deficiência do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e “que visa o 

reconhecimento público de personalidades e organizações, autores de estudos e 

trabalhos de investigação no âmbito da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e 

Participação das Pessoas com Deficiência que se traduzam numa mais valia 

inequívoca para a qualidade de vida deste grupo de população. 
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Dia 21 de Novembro – Conferências 

 

Promover a Equidade e a Inclusão na escola de hoje 

David Rodrigues (Pró-Inclusão – ANDEE - proandee@gmail.com) 

 

David Rodrigues é Professor de Educação Especial, ingressou como docente na 

Universidade Técnica de Lisboa. Doutorou-se em 1987 e obteve o título de 

“Agregado” na mesma Universidade em 1999. 

Coordenou o Pólo do Projeto Minerva da Universidade Técnica (1986/1993), sobre 

Tecnologias Digitais para alunos com condições de deficiência. Coordenou o 

Mestrado em Educação Especial (criado em 1991) e o Curso de Terapias 

Expressivas (1999), na Faculdade de Motricidade Humana, primeiros cursos com 

esta temática em universidades portuguesas. Desempenhou na Universidade 

vários cargos entre os quais Director de Departamento, Membro do Grupo de 

Planeamento Estratégico, Presidente do Conselho Pedagógico, Presidente da 

Assembleia de Representantes. 

Lecionou em várias universidades portuguesas (Porto, Coimbra, Lisboa, Açores) e 

estrangeiras (KUL -Bélgica, UNICAMP, UEDESC e UFES -Brasil) entre outras. 

Realizou um pós-doutoramento na Virginia State University (EUA).  Orientou 

diversas teses de Doutoramento e de Mestrado. Realizou, por convite, conferências 

em universidades estrangeiras e congressos internacionais, nomeadamente em 

Espanha, França, Reino Unido, Itália, Rússia, Lituânia, Brasil, Colômbia e Cabo 

Verde. Colaborou em iniciativas da UNESCO e da Handicap International. 

Representou Portugal em vários Projetos Europeus nomeadamente “Helios II” e 

Tempus (na Ucrânia, Lituânia e Rússia). Foi vice-presidente para a Europa da 

Sociedade Internacional para Estudos da Criança.  

É autor /organizador de 30 livros publicados em Portugal, Brasil, Espanha e 

Alemanha e publicou cerca de 100 artigos em revistas da especialidade. Pertence 

ao Conselho Editorial de 8 revistas científicas de Portugal, Brasil, Espanha, França 

e Reino Unido. É colunista de várias publicações nomeadamente o jornal “O 

Público” e “A Página de Educação” 

É membro do Centro de Investigação em Educação do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, conferencista convidado na École Supérieure de 

l’Éducation Nationale (França).  

Foi Embaixador Paralímpico (Pequim, 2008). Recebeu o Prémio Internacional de 

Investigação “União Latina”(2007) e a Medalha de Mérito da Pró – Inclusão (2013). 

É Professor Catedrático da Universidade Portucalense, Presidente da Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial (membro da EASPD e da European 

Network on Inclusive Education and Disability), diretor da revista “Educação 

Inclusiva”, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Portuguesa de Ciências 

da Educação e Conselheiro Nacional de Educação. 

mailto:proandee@gmail.com
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Os caminhos da Educação Inclusiva 

 

José Morgado (ISPA – Instituto Universitário - jmorgado@ispa.pt) 

Blogue – http://atentainquietude.blogspot.com 

 

A comunicação centra-se numa análise e reflexão do que tem sido o trajeto do 

sistema educativo português no que concerne à promoção dos princípios de 

educação inclusiva. 

Desenvolve-se seguindo três tópicos: 

- O que temos e conseguimos; 

- Inquietações e tensões emergentes; 

- O caminho a seguir. 
 

José Morgado é Doutorado em Estudos da Criança - Especialidade de Educação 

Especial pela Universidade do Minho. 

Professor no Departamento de Psicologia da Educação do ISPA - Instituto 

Universitário.  

Membro do Centro de Investigação em Educação do ISPA - Instituto Universitário. 

Colaborador regular em Programas de Formação de Professores. 

Consultor de Projectos de Investigação e Intervenção na área da educação 

Colaborador regular em Programas de Orientação Educativa para Pais e 

Encarregados de Educação. 

Autor de diversas publicações nas áreas da educação inclusiva, qualidade na 

educação, diferenciação pedagógica entre outras. 

 

O Planeamento Centrado na Pessoa 

Mário Carmo Pereira (Associação de Solidariedade Social de Lafões – ASSOL - 

mariopereira@assol.pt) 

 

Parte dos sonhos, desejos e aspirações e projeta-se no futuro. Considerando as 

aspirações da pessoa, não se limita a encaminhá-las para os serviços existentes.  

O Planeamento Centrado na Pessoa acredita que: 

- As pessoas apenas se realizam em comunidade; 

- A interdependência e os relacionamentos recíprocos são a base do bem estar de 

todas as pessoas; 

- A qualidade de vida será mais alta quanto maior for o envolvimento numa 

comunidade de pessoas e em organizações sociais que oferecem reciprocidade e 

confiança mútua. 

Um Plano Individual mas não Centrado na Pessoa foca-se em objetivos 

selecionados por profissionais tendo por base o diagnóstico das competências 

atuais e do potencial de aprendizagem da pessoa feito com base em testes e escalas 

mailto:jmorgado@ispa.pt
mailto:mariopereira@assol.pt
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padronizados mas podendo ser completamente individual não é centrado na 

pessoa. 

Nos planos tradicionais os donos do plano são os profissionais e os serviços no 

Planeamento Centrado na Pessoa os donos do plano são a pessoa e a sua rede 

familiar de apoio. 

 

Mário Carmo Pereira é Licenciado em Psicologia pelo ISPA – Lisboa em 1979. 

Iniciou a atividade profissional como psicólogo em 1981 na ARCIL, Lousã. 

Desde 1989 – diretor executivo da ASSOL – Associação de Solidariedade Social de 

Lafões com sede em Oliveira de Frades onde tem sido responsável pelo 

desenvolvimento de diversos projetos de apoio a pessoas com deficiência e a 

pessoas com doença mental.  

Presidente da Direção da FORMEM desde 2009 e membro do Fórum para 

Integração Profissional desde 2009. 

Publicações: 

1992- Co-autoria com Fernando Vieira: Uma Perspectiva de Organização 

Curricular para a Deficiência Mental (Fundação Gulbenkian). 

1996- Co-autoria com Fernando Vieira: "Se Houvera Quem me Ensinara..." 

(Fundação Gulbenkian). 

2014 – Apoios Centrados nas Pessoa – edição ASSOL. 

Coordenação das edições da ASSOL: 

2000- Conheço uma árvore de folhas azuis; 2000 - Manual do Formador;  2002 

Caminhos e Processo com Alguns Sucessos; 2007- Manual para uma Formação 

Personalizada e 2013 – “Preciso de falar contigo às duas”.   

Coordenação da edição pela ASSOL dos livros: 

 2008- de John McGee: Uma Pedagogia da Interdependência, Uma Pedagogia do 

Companheirismo e O Essencial da Pedagogia da Interdependência. 

2009 e 2010- de Jack Pearpoint et al.,  dos livros: PATH e Toda a Minha Vida É um 

Círculo. 

Coordenação da revista Cadernos FORMEM - 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014 

Conferencista em Portugal e estrangeiro, nomeadamente: 2003- II Congresso 

Ibérico da Saúde Mental Salamanca;  2007- Gentle Teaching International, 

Saskatoon, Canadá; 2008- Seminário – Um Portal para a Acessibilidade, Salvador, 

Brasil; 2009- Gentle Teaching Int. Conference , coordenação geral, S. Pedro do Sul; 

2010- Gentle Teaching Int. Conference, Holanda; 2014- Gentle Teaching 

International Conference, Grécia. 

Atividade como formador: 

Colaboradores da ASSOL, professores, profissional reabilitação (FORMEM, 

FENACERCI e diversas IPSS), para estudantes nas universidades e Institutos 

Politécnicos: Católica de Viseu, Lusófona, UTAD e Aveiro e Instituto Superior 

Politécnico de Viseu. 

Formador Certificado pelo Conselho Científico da Formação Contínua de 

Professores. 
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Educação Especial: (im)possibilidades de uma educação inclusiva 

 

Miguel Correia (Agrupamento de Escolas de Ponte de Sôr e FPCE da Universidade 
do Porto – amiguelcorreia@gmail.com)  
 
Preciosa Fernandes (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto - preciosa@fpce.up.pt) 

A presente comunicação visa compreender e refletir sobre limites e 

potencialidades da educação especial enquanto modalidade educativa assente na 

ideia de inclusão, a partir da nossa experiência como docente de educação especial 

na escola pública. Esta reflexão insere-se num estudo mais amplo que estamos a 

levar a cabo no âmbito da tese de Doutoramento na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto sob o título: “Educação Especial: da 

teoria às práticas. (Im)possibilidades de uma educação inclusiva”, que tem como 

estudo de caso um agrupamento escolar. 

 

Miguel Correia é Professor de Educação Especial.  

Licenciado e mestre em Filosofia, pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. Pós-graduado em Bioética, pela Faculdade de Filosofia de Braga da 

Universidade Católica.  

Especializado em Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor, pela Escola 

Superior de Educação de Paula Frassinetti.  

Doutorando em Ciências da Educação, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto (FPCEP), com o projeto de tese Educação 

Especial – Da teoria às práticas. (Im)possibilidades da educação inclusiva.  

Foi professor de Filosofia e Psicologia no Ensino Secundário e professor de Ética, 

Bioética e Deontologia no Ensino Superior.  

É autor da obra Autismo e Atraso de Desenvolvimento: Um estudo de caso, 

resultado de um trabalho académico, mas cujo caso abordado é o seu próprio filho, 

o mais novo de dois rapazes, diagnosticado com Perturbação do Espetro do 

Autismo (PEA). A segunda edição do seu livro conta com um prefácio de Preciosa 

Fernandes (docente na FPCEP) e um posfácio de David Rodrigues, docente 

universitário e presidente da Pró-inclusão – ANDEE (Associação Nacional de 

Docentes de Educação Especial).  

Realizou múltiplas ações de formação, comunicações e seminários no âmbito da 

PEA e da Educação Especial e Inclusiva, a convite de associações de pais de pessoas 

com deficiência, agrupamentos escolares e instituições do ensino superior.  

É formador do Instituto CRIAP – Psicologia e Formação na Pós-graduação em 

Intervenção Multidisciplinar na PEA, na área das Ferramentas Tecnológicas na 

Intervenção Educativa na PEA.  

É autor do blogue A Suta – Ideias, Processos e Práticas de Inclusão 

(sutainclusiva.blogspot.pt). 
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Dia 19 de Novembro - Comunicações 

 

Responder à diversidade, construir à diferença: processos de planeamento 

individual e abordagem de resolução de problemas  

 

Inês Alves (Universidade de Manchester - inesfigalves@gmail.com) 

 

O planeamento individual é usado em toda a Europa como uma resposta dos 

sistemas educativos à diversidade dos alunos. A forma mais comum de 

planeamento individual são os “PEI” (Planos Educativos Individuais) para crianças 

“com necessidades educativas especiais”. Apesar de ser bastante explorado na 

literatura, o planeamento individual representa realidades muito diferentes nos 

vários países. No sistema educativo português são propostos três grupos diversos 

associados a processos de planeamento individualizado: alunos “com necessidades 

educativas especiais” (DL 3/2008); alunos que apresentem dificuldades na 

aprendizagem ou capacidades excecionais (DN 50/2005); e finalmente alunos em 

risco de exclusão, e insucesso ou abandono escolar (DN 1/2006). O uso destas 

formas de diferenciação gera algumas questões no que respeita a equidade das 

práticas educativas e inclusão de cada aluno no ensino regular. 

Esta comunicação tem por base um estudo empírico comparativo mais alargado 

sobre as práticas de planeamento individual em escolas em Portugal e Inglaterra. 

Professores de ensino básico identificaram um máximo de 6 alunos que tivessem 

algum tipo de planeamento individualizado (seis alunos de 1º ano e doze de 4º 

ano). A recolha de dados foi feita através de entrevistas com professores de ensino 

regular e especial bem como através da análise documentos de planeamento 

usados nas escolas. Os dados foram analisados qualitativamente, através de um 

processo iterativo de análise temática. Uma estrutura cultural-histórica (Artiles & 

Dyson, 2005) e uma abordagem “societal” (Hantrais & Mangen, 2007) foram 

recursos teóricos importantes para o design e análise dos dados do estudo. 

Este estudo identificou que escolas e professores funcionam em geral com base 

numa abordagem de “resolução de problemas” em que a diferença é encarada 

como um problema, deste modo os professores tendem a usar um repertório de 

problemáticas e categorias para descreverem os seus alunos, bem como um 

repertório de possíveis explicações das problemáticas encontradas e de possíveis 

“respostas”. As políticas educativas têm um grande impacto nesses repertórios de 

conceptualização e resposta à diferença na escola, nomeadamente a introdução da 

utilização da CIF/ CIF-CJ (WHO, 2001; 2007) para alunos identificados como tendo 

necessidades educativas especiais. 
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Práticas educativas no agrupamento nº1-Beja 

 

Maria Teresa Baião (Agrupamento de Escolas nº1 de Beja - tbaiao@gmail.com) 

 

Frequentam o Agrupamento nº1 de Beja, cerca de 3000 alunos, sendo que mais de 

150, beneficiam do regime educativo especial.  

Visando a criação de condições para a adequação do processo educativo às 

necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível 

da atividade e da participação, é proporcionado a estas crianças/jovens, respostas 

que vão ao encontro das suas necessidades. Assim no 1º ciclo, além do apoio dado, 

no seio da turma e em pequenos grupos, o agrupamento também dispõe de uma 

unidade de multideficiência e uma unidade de apoio a crianças e jovens surdos. 

É nossa pretensão promover a participação de todos os alunos nas atividades 

curriculares e de enriquecimento curricular junto dos pares da turma a que 

pertencem, procedendo às adequações curriculares necessárias.  

No 2º e 3ºciclos, no presente ano, a resposta às crianças e jovens com Necessidade 

Educativas Especiais, está muito aquém do objetivo que se pretende, pois os apoios 

são insuficientes ou inexistentes. 

Os alunos que beneficiam de um Currículo Específico Individual, são agrupados por 

nível de competências e o trabalho realiza-se fora do contexto turma, à exceção das 

disciplinas mais práticas. 

Igualmente são organizados os processos de transição para a vida pós-escolar, 

sendo estabelecidos protocolos com instituições/empresas da localidade. 

Concluindo, considero que se pode apontar como aspetos positivos à nossa prática, 

a boa recetividade da comunidade e a satisfação dos pais e encarregados de 

educação. Por outro lado, temos consciência que a nossa resposta seria de melhor 

qualidade se tivéssemos os recursos físicos e humanos necessários. 

Urge pois a necessidade de mudança das políticas educativas, pois desta forma não 

é proporcionado a todos os alunos a igualdade de oportunidades.  
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Perceber para intervir: atitudes de docentes face à inclusão de crianças com 

multideficiência  

Marília Pelica (Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja - mariliapelica@sapo.pt) 

 

Para dar resposta educativa a um grupo de alunos portadores de Multideficiência, 

o Agrupamento nº 3 de Beja criou, no ano letivo de 2010/2011, uma Unidade de 

Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência.  

Esta nova realidade veio suscitar muitas questões e incertezas junto dos docentes 

que receberam nas suas salas estes alunos.  

No contexto da temática da inclusão, pretendemos, então conhecer quais as 

atitudes dos docentes do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento 

nº 3 de Beja, face à Inclusão de crianças com Multideficiência nas classes regulares. 

Será que os docentes que têm nas suas salas alunos com Multideficiência, ao 

refletirem sobre as suas práticas, são capazes de modificar a sua atitude, face à 

inclusão e sinalizarem as suas necessidades de formação? 

Sendo a investigadora, docente de Educação Especial deste Agrupamento e ao 

mesmo tempo Coordenadora da UAEM, tornou-se possível o contacto permanente 

com os professores, observar as suas atitudes e práticas e acompanhá-los, no 

sentido de promover momentos que permitiram refletir sobre a temática em 

estudo. Como para além da reflexão, pretendia-se intervir, optámos pela 

investigação-ação. 

Concluímos que o conceito de educação inclusiva está presente na maioria das 

docentes, se bem que ainda não consolidado; o seu principal constrangimento era a 

falta de formação em práticas inclusivas e estratégias de intervenção em 

Multideficiência. 

As participantes no estudo apontaram sentir necessidade de uma formação 

essencialmente prática, de acordo com a modalidade de oficina de formação. 

Propusemo-nos apresentar o seguinte esboço de modelo de oficina deformação: 

“Multideficiência: Práticas Inclusivas de Intervenção em contexto escolar”. 

O primeiro módulo abrangeria cinco componentes: Comunicação, Socialização 

Autonomia, Motricidade e Cognição. 

O segundo módulo contemplaria a implementação de práticas inclusivas e a 

adaptação de materiais. 
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Desenvolvimento e ajustamento à diferença na familia e na escola 

Maria Cristina Faria (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Beja - mcfaria@ipbeja.pt) 

O mundo contemporâneo permite falar de diferença e de inclusão, mas, nem 

sempre possibilita a ação promotora do desenvolvimento das capacidades de cada 

indivíduo. Podemos dizer que depende de todos nós o sucesso para a inclusão, 

mas, o que é de facto relevante é que este processo só ocorre efetivamente quando 

os vários lados estão de acordo, em particular, a criança/ jovem, a família, a escola 

e a sociedade. 

Desde o início de vida que a criança observa a forma de agir do adulto diante de um 

problema, como ele o enfrenta com maestria, otimismo e naturalidade, ou não. 

Basta uma atitude da família ou dos educadores que demonstre constrangimento 

para que a criança/jovem se sinta a/o mais diferente dos seus pares e muito mais 

do que realmente é. Por conseguinte, é preciso criar ambientes de respeito, 

igualdade de oportunidades, aceitação da diferença, diálogo, confiança e amor para 

todas as crianças, e assim, cada uma delas crescerá consciente das suas 

verdadeiras potencialidades e perspetivará uma dificuldade como um desafio a 

ultrapassar com o apoio de todos.  

Uma limitação, uma adversidade ou uma doença não podem assustar os adultos, é 

isso que a criança/jovem espera deles, para poder compreender a autêntica 

realidade em que se encontra e saber o que a espera, o que fazer, o que mudar e 

com quem contar. Muitos problemas surgem porque os pais idealizam ou 

minimizam o(a) seu(sua) filho(a), porque professores desistem dos seus alunos, ou 

porque ambos desconhecem a sintomatologia e como lidar com ela  de forma 

eficaz. Talvez não existam receitas para todas as situações, mas, existem 

orientações e é sempre bem vinda uma rede de apoio especializada. 

O ajustamento à diferença na família e na escola está sempre em construção, passa 

por se tomar consciência da limitação, de aceitar a diferença de uma forma 

inteligente, positiva e com conhecimento sobre a realidade. É um processo de 

todos os dias, no qual cada um dá o seu contributo e participa com o seu cunho 

pessoal. Exige uma complexidade relacional, esforço, mudança, aprendizagem, 

afeto e dedicação ao longo da vida, e por isso, também, alguma sobrecarga para a 

família e para os educadores e professores. 

Face às reflexões expostas o presente trabalho procura mostrar como a Família e a 

Escola podem criar oportunidades e ambientes promotores de ajustamento à 

diferença que conduzam a um desenvolvimento pessoal harmonioso de crianças e 

jovens, através da sua capacitação e orientação de um projeto de vida positivo e 

real. 
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Dia 20 de Novembro - Comunicações 

 

Tecnologia e Inclusão: O impacto da tecnologia na atividade e participação 

dos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

 

Fátima Pestana (Agrupamento de Escolas de Cuba - fátima.pestana@aecuba.pt) 

Teresa Silva (Agrupamento de Escolas de Cuba - teresa.silva@aecuba.pt) 

 

Esta comunicação visa a partilha de experiência ao nível da inclusão de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) no Agrupamento de Escolas de Cuba. A 

mobilização de fatores ambientais, onde se incluem as tecnologias de apoio, podem 

compensar, atenuar ou neutralizar incapacidades no que diz respeito ao acesso ao 

currículo e às aprendizagens. Particularizamos dois exemplos onde a utilização da 

tecnologia quase neutraliza a incapacidade, facto que suscita a reflexão acerca da 

temática desviando o enfoque do aluno para o contexto.  

Em termos de problemática destacamos então o caso de uma aluna com Paralisia 

Cerebral, incluída numa turma de 8.º ano onde, apenas ela, por incapacidade de 

controlo motor na utilização dos instrumentos convencionais de escrita, utilizava o 

computador e manuais escolares digitais como ajuda técnica. Os restantes alunos 

utilizavam os meios convencionais. Eram então elaboradas as Adequações 

necessárias para que a aluna conseguisse aceder ao currículo e expressar as suas 

aprendizagens. No ano letivo 2013-14, em parceria com diversas instituições, 

desenvolveu-se o projeto “manEEle” onde a cada aluno dessa turma foi distribuído 

um “tablet” com os manuais escolares eletrónicos sendo este instrumento a 

principal fonte de acesso e resposta às aprendizagens e, neste caso, um elemento 

inclusivo uma vez que TODOS o utilizam, incluindo a aluna com NEE que deixou, 

neste contexto, de necessitar de Adequações. 

Destacamos ainda a importância da tecnologia na inclusão de uma aluna cega em 

termos de acessibilidade e resposta permitindo-lhe o seu percurso numa escola 

regular.  

Estes exemplos permitem-nos afirmar que a mobilização de fatores ambientais 

(tecnologias) promovem a inclusão e a acessibilidade e contribuem para o aumento 

dos níveis de atividade e participação, em sala de aula, fomentando condições de 

igualdade para todos os alunos.  

 

 

 

 

 

 



26 

 

Eu e os outros: qualidade de vida em adultos com paralisia Cerebral 

 

Catarina Martins (Associação de Paralisia Cerebral de Viseu - 

cat.martins.form@gmail.com) 

Aires Ferreira (Ministério da Educação) 

Célia Ribeiro (Universidade Católica) 

 

A Paralisia Cerebral (PC) trata-se de uma condição motora que afeta 

significativamente as competências funcionais, podendo limitar a atividade e 

participação e, logo, a qualidade de vida (QV) de crianças e adultos. A QV refere-se 

à percepção individual de bem-estar em vários domínios da vida.  

O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a QV de adultos (e jovens) com PC, 

(incluindo a relação com comprometimento motor, género, ocupação, entre outras 

variáveis). Os resultados podem ser úteis para a avaliação de intervenções 

destinadas a melhorar a QV das crianças e adultos com PC. 

Quarenta e cinco adultos com PC (25 do sexo masculino; 16-45 anos) participaram 

no estudo. Foi aplicado o WHOQOL-Bref para avaliara a QV. Todos os participantes 

foram classificados no GMFSC (Gross Motor Function Classification System). A 

relação entre as variáveis foi calculada através de testes de correlação de 

Spearman. 

Os participantes apresentaram resultados significativamente mais baixos nos 

domínios psicológico e relações sociais. Foi também encontrada uma correlação 

significativa negativa entre o nível de compromisso motor e funcional e as 

pontuações nestes domínios. 

Os resultados podem ajudar a delinear estratégias de intervenção com adultos com 

PC. Estudos anteriores mostram que as crianças com PC não diferem dos seus 

pares, na QV. No entanto, com a idade, a QV parece diminuir, especialmente nas 

pessoas mais comprometidas fisicamente, e particularmente, nos domínios 

psicológico e das relações pessoais.  

Há ainda um longo caminho a percorrer, relativo à inclusão social. O conceito de 

inclusão não pode ignorar a idade adulta. Há um trabalho importante a fazer, desde 

cedo, no desenvolvimento de competências sociais, estratégias de coping, bem 

como uma intervenção determinante junto da comunidade onde cada um de nós 

tem direito à atividade social e participação plena. 
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SIM, NÃO FALO, MAS COMUNICO… A comunicação aumentativa como 

facilitador da participação num grupo de Jardim de Infância 

Rodrigo Teixeira (Agrupamento de Escolas da Apelação, Loures - 

rodrigoxeira@gmail.com) 

 

O presente artigo resulta de um trabalho de projeto realizado no âmbito do 

Mestrado em Educação Especial: domínio cognitivo e motor. Implicou os diferentes 

contextos educativos, respetivos intervenientes e os próprios pares, no 

desenvolvimento de uma criança, em idade pré-escolar, com Paralisia Cerebral e 

consequentes dificuldades motoras e de comunicação, sem oralidade, em contexto 

de sala de aula, com o grupo/turma. Essa intervenção teve como objetivos 

melhorar os níveis de interação entre as crianças, educadoras e familiares e 

promover o desenvolvimento da comunicação e da participação nas atividades do 

jardim-de-infância através do uso sistemático de um sistema de Comunicação 

Aumentativa, Sistema Pictográfico de Comunicação (SPC). O aprofundamento 

teórico das temáticas “em jogo”, bem como a aplicação das técnicas de investigação 

foram o suporte da caraterização da situação inicial e da delineação do plano de 

ação. No desenvolvimento do plano de ação, foi utilizado o SPC para promover uma 

maior adaptação do aluno ao meio envolvente e a sua participação na turma. 

Promoveu-se o diálogo, a partilha de conhecimentos, a participação ativa em 

diferentes espaços e entre os vários intervenientes educativos com respostas 

inclusivas dirigidas à criança, aos seus pares e à sua família. Após a intervenção, 

foram aplicadas as mesmas técnicas para fazer a avaliação final. Os resultados 

alcançados foram expressivos a nível da alteração das dinâmicas educativas na sala 

de aula; da participação de todos e de cada um nas atividades desenvolvidas; da 

utilização do SPC como um facilitador da participação da Criança no grupo; do 

fazer da sala do jardim-de-infância um espaço de todos, com todos e para todos. 
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A inclusão não termina com a saída da escola. Os apoios a pessoas adultas 

com deficiência também podem ser inclusivos  

Mário Carmo Pereira (Associação de Solidariedade Social de Lafões – ASSOL - 
mariopereira@assol.pt) 
 
Nesta sessão proponho-me falar da aplicação do Planeamento Centrado na Pessoa 
nos programas de pessoas adultas, nomeadamente: 
- Nas possibilidades de na Formação Profissional fazer percursos individualizados. 

- Nos apoios ao emprego em mercado normal de trabalho. 

- Na possibilidade de os Centros de Atividades Ocupacionais funcionarem como 

estruturas aberta à comunidade e na comunidade.  

- Nos GAPRIC – Gabinetes de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade. 

- Na possibilidade de criar apoios residenciais nas comunidades, incluindo a 

colocação em famílias de acolhimento. 

 

 

GAPRIC - Novas Respostas para a Inclusão de jovens/adultos na Comunidade 
 
Luísa Beltrão (Associação Pais em Rede - Núcleo PeR de Aljustrel - 

nucleoaljustrel@paisemrede.pt) 

 

O Gabinete de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade (GAPRIC) é um projeto 

baseado na comunidade, que visa constituir uma estrutura flexível para dar o 

suporte necessário para que as pessoas possam dar expressão ao seu desejo de 

realização pessoal e à sua cidadania. 

De acordo com o perfil de cada pessoa, são construídos programas ancorados na 

comunidade que incluem as componentes social, profissional, de lazer e desporto. 

As atividades a realizar serão negociadas em função dos interesses, aspirações e 

sonhos conforme o "Planeamento Centrado na Pessoa", e visam a progressiva 

autodeterminação para assegurar a qualidade de vida na comunidade. 

Pretende-se que este projeto crie impacto nos participantes ao nível do 

desenvolvimento das suas competências psicossociais e socioprofissionais, no 

incremento da sua autoestima, autoconfiança e comportamentos relacionais 

adequados à sua autodeterminação, bem como a consciência de uma cidadania 

ativa. 

Ao nível da sociedade em geral, pretende-se aumentar as redes de suporte 

comunitárias, permitindo um novo olhar centrado nas potencialidades e riquezas 

singulares de cada um, para além das suas limitações. 

Em paralelo a este projeto decorre uma ação de capacitação das famílias 

denominada “Redes Familiares para a Empregabilidade”.   

Ambos os projetos são cofinanciados pelo Programa de Financiamento a Projetos 

pelo INR,I.P. 
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Dia 21 de Novembro - Comunicações 

 

Intervenção Precoce na Infância em Castro Verde e Mértola - Princesa sem 

Castelo 

Teresa Bento (Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância de Castro Verde e 

Mértola - intervencaoprecoce.cv@gmail.com) 

 

 “O tempo da criança não volta atrás. É o que se pode fazer em certo momento que 

fica e que vai servir de alicerce para o futuro” (Teresa Goldsmith). 

A Intervenção Precoce na Infância deve constituir-se enquanto ação, o mais 

precocemente possível, uma vez que ao longo do desenvolvimento da criança 

existem períodos mais favoráveis para que ocorram determinadas interações. 

Deverá ser também uma ação assente na cooperação entre profissionais e família, 

em relação à qual serão identificadas as necessidades e os recursos. Um processo 

que se baseia nos recursos da comunidade, assumindo-se esta enquanto uma rede 

formal e, ou informal de apoio e resolução de problemas. 

Em suma, a IPI deverá ser encarada como uma ação resultante de um conjunto de 

sinergias, construídas num “espaço social “composto por diferentes agentes que se 

interrelacionam. 

Assim, as Equipas Locais de Intervenção Precoce na Infância desenvolvem a sua 

ação em 3 eixos fundamentais: Precocidade da intervenção; Intervenção centrada 

na família e Ação concertada de natureza comunitária. 

É esta a tríade conceptual que tem norteado a ação da Equipa Local de Intervenção 

Precoce de Castro Verde e Mértola, sendo exemplo disso a apresentação do caso: 

“Princesa sem Castelo”. Uma história real, que revela passo a passo o modo de 

intervenção numa família acompanhada pela ELI de Castro Verde e Mértola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:intervencaoprecoce.cv@gmail.com


30 

 

Dia 20 de Novembro - Sessão de Posters 

Agrupamento de Escolas de Cuba ... onde a Inclusão acontece 

Dora Polido (Agrupamento de Escolas de Cuba - dora.polido@aecuba.pt) 

Margarida Vasco (Agrupamento de Escolas de Cuba - 

margarida.vasco@aecuba.pt)  

Maria Perpétua Rodeia (Agrupamento de Escolas de Cuba - 

perpetua.rodeia@aecuba.pt) 

 

O Agrupamento de Escolas de Cuba prima pela Inclusão de todos os seus alunos 

assumindo uma posição de vanguarda na utilização das tecnologias, quer por parte 

dos alunos, quer por parte de toda a comunidade escolar, cuja visão assenta numa 

cultura transparente de gestão eficiente que se ajuste às necessidades educativas 

da comunidade em que se insere tendo como valores essenciais o respeito pela 

diferença e dignidade humana.  

A sua missão elege o respeito pela identidade e a diversidade numa oferta 

integrada, através de equipas multidisciplinares e de uma escola inclusiva de 

qualidade. 

Pretende-se proporcionar a todos os nossos alunos, incluindo os com Necessidades 

Educativas Especiais, o desenvolvimento integral de todas as suas capacidades, 

quer ao nível académico e educativo quer no desenvolvimento da autonomia, 

qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação da comunicação, 

mobilidade, controlo do ambiente, e inclusão ao nível da família, amigos, trabalho e 

sociedade. 

O Agrupamento de Escolas de Cuba desenvolve o seu trabalho no sentido de 

propiciar o desenvolvimento do capital humano de cada aluno, no potenciar do 

sucesso escolar e educativo disponibilizando para tal vários recursos materiais 

(que podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema 

computadorizado e onde estão incluídos brinquedos, hardwares e softwares 

especiais, que contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para 

adequação da postura e equipamentos de comunicação alternativa e/ou 

aumentativa) assim como ofertas pedagógicas e terapêuticas: Terapias, 

Diferenciação Pedagógica; Unidade de Apoio Especializado; Apoio Educativo 

Especializado; Diferenciação Curricular; Apoio Educativo; Serviço de Psicologia; 

Tecnologias; Expressões… 

Acreditamos na inclusão como a melhor das respostas que proporciona ambientes 

de aprendizagem diversificados, ricos em interação social, cooperação e 

informação através das quais TODOS possam ter a oportunidade de construir o 

conhecimento, de acordo com as próprias capacidades, de ganhar agilidade e 

confiança para que, no futuro, possam ser cidadãos ativos, autónomos, tolerantes, 

solidários que respeitem as diferenças e as encarem como oportunidades de 

aprendizagem. 
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Perturbações do Espectro do Autismo e inclusão: estratégias de intervenção 

de pais e professores  

 

Sara Felizardo (Escola Superior de Educação de Viseu - sfelizardosev.ipv.pt) 

A. Silva (Escola Superior de Educação de Viseu) 

 

As Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) são disfunções graves e precoces 

do desenvolvimento que persistem ao longo da vida. O Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 5th Edition – DMS5 (APA, 2013) situa as PEA como 

perturbações do neurodesenvolvimento, que abrangem um conjunto de limitações 

em várias dimensões do desenvolvimento (cognitivo, comportamental e social), 

sendo que exigem práticas diferenciadas por parte de pais e professores. Neste 

contexto, as questões relativas à aprendizagem, desenvolvimento e sucesso escolar 

da criança constituem motivos nucleares para o estabelecimento de parcerias e 

colaboração entre família e escola. O presente estudo tem como objetivo conhecer 

as perceções dos professores e pais de crianças com autismo sobre aspetos 

desenvolvimentais e práticas educativas, perspetivando a articulação entre estes 

agentes educativos. Relativamente à metodologia, realizou-se uma investigação de 

caráter qualitativo, exploratória e descritiva. Para a recolha de dados realizaram-se 

10 entrevistas semiestruturadas a pais e professores/educadores. Para o efeito 

foram elaborados dois guiões de entrevista, um para professores e outro para os 

pais; as questões foram organizadas de forma semelhante e contemplavam 

temáticas sobre aspetos desenvolvimentais da criança, dados sobre as 

necessidades e recursos das famílias e práticas educativas (dados 

sociodemográficos; informação sobre as necessidades e apoios dos pais; dados 

educativos/ áreas e estratégias de intervenção; formas de articulação com os pais 

nas dimensões: comunicação e interação social, comportamento, motricidade, 

autonomia e atividades da vida diária, aprendizagens escolares, competências 

cognitivas; obstáculos à articulação educativa). Para o tratamento dos dados 

procedeu-se à análise de conteúdo dos discursos, seguindo procedimentos 

analíticos de codificação. Os resultados revelam que há necessidade de otimizar a 

rede informal dos pais e melhorar a formação parental, particularmente no que diz 

respeito à utilização de estratégias adequadas à modificação do comportamento 

(programas e técnicas de reforço) e nos sistemas alternativos de comunicação. 

Constatou-se também que a área de maior articulação é a do comportamento e a de 

menor articulação é a da comunicação, sendo que esta última a  

área de maior preocupação, bem como a das aprendizagens escolares. No que diz 

respeito às estratégias usadas, estas recaem sobre a mediação dos companheiros, 

análise de tarefas, modelagem, reforço/ punição, imagem e expressão plástica 

(pintura e desenho).  
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Necessidades Educativas Especiais, suporte social e bem-estar das famílias  

 

Sara Felizardo (Escola Superior de Educação de Viseu - sfelizardosev.ipv.pt) 

 

Hodiernamente, as pesquisas sobre o bem-estar e qualidade de vida têm vindo a 

assumir uma centralidade nos discursos e nas práticas dos profissionais que 

intervêm na área das populações com fragilidade psicossocial. A literatura 

científica acentua a vastidão desta linha de estudo, a qual também tem ganho 

visibilidade no âmbito da investigação sobre as famílias de crianças e jovens com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), em particular, sobre a influência do 

suporte social (formal e informal) nas dimensões relacionadas com a saúde e o 

bem-estar dos cuidadores. Diener (2009) apresenta uma definição de bem-estar 

subjetivo como sendo uma resposta avaliativa das pessoas relativamente à sua 

própria vida, quer em termos de satisfação (elemento cognitivo da avaliação), quer 

em termos de afectividade (elemento emocional estável). No quadro de uma 

abordagem inclusiva e, em linha com orientações nacionais e internacionais, 

reconhecemos o papel dos pais na defesa dos interesses educativos dos filhos e 

decisores participantes no processo educativo, pelo que a promoção da sua saúde e 

bem-estar constituem áreas chave no contexto da intervenção educativa e 

terapêutica. O presente estudo tem como propósito fazer uma análise comparativa 

dos pais de crianças com e sem necessidades educativas especiais, no que concerne 

ao suporte social (dimensão da rede social e satisfação com o apoio) e ao bem-

estar parental (satisfação com a vida). A amostra é constituída por 152 e 149 

cuidadores, respetivamente, pais de crianças com e sem NEE. As análises 

estatísticas revelam que os dois grupos de pais apresentam diferenças 

significativas no bem-estar e, parcialmente, no suporte social (satisfação com o 

suporte). Relativamente aos subgrupos de pais de crianças com NEE (problemas 

cognitivos, motores e Perturbações do Espectro do Autismo) observamos 

diferenças estatísticas; os progenitores das crianças com autismo revelam valores 

significativamente mais elevados no suporte social (disponibilidade do suporte e 

satisfação com o suporte) e na satisfação com a vida.  
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Famílias de crianças com Necessidades Educativas Especiais e suporte social: 

análise de trajetórias de vida  

 

Sara Felizardo (Escola Superior de Educação de Viseu - sfelizardosev.ipv.pt) 

Esperança Ribeiro (Escola Superior de Educação de Viseu - 
esperancaribeiro@esev.ipv.pt) 
 
A investigação sobre as funções do suporte social em famílias de crianças com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) tem vindo a realçar que este construto 

influencia várias dimensões do funcionamento parental e familiar. O presente 

estudo tem como propósito analisar a influência da perceção do suporte social nas 

trajetórias de desenvolvimento das famílias, especificamente, no stress, bem-estar 

e envolvimento parental, no contexto da adaptação à deficiência/ incapacidade. É 

um estudo qualitativo e compreensivo dos fenómenos em estudo e, para o efeito, 

constituímos uma amostra de pais de crianças com diferentes problemáticas do 

domínio cognitivo, motor e perturbações do autismo; provenientes de um distrito 

da região centro de Portugal. A seleção da amostra foi realizada por técnicos e 

professores das instituições (associações e escolas) onde foi desenvolvida 

investigação, que escolheram progenitores com um elevado envolvimento parental 

no processo educativo e terapêutico. O instrumento de recolha de dados foi a 

entrevista semiestruturada que, na sua generalidade, abrange aspetos 

sociodemográficos e outras informações relacionadas com o passado, presente e o 

futuro das trajetórias de desenvolvimento parental e familiar. A análise dos 

discursos dos pais sugere um expressivo envolvimento parental nos processos 

educativo e terapêutico, bons níveis de suporte social formal e informal, a 

utilização de estratégias de coping focalizadas na resolução dos problemas e 

perceções positivas sobre os filhos e sobre as mudanças parentais; não obstante 

estes resultados, os discursos indiciam um elevado stress parental decorrente das 

exigências e das barreiras na gestão da vida diária. Os progenitores estão ligados a 

instituições de apoio e revelam relações de proximidade com outros pais, com 

quem partilham os problemas, usufruem de apoio emocional e informacional 

importante no quadro do ajustamento parental. São ainda propostas áreas, 

medidas e ações no domínio da intervenção familiar.  
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Leituras especiais para LEITORES especiais – uma forma de promover o seu 
bem-estar 
 
Adelaide Espírito Santo (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Beja - asanto@ipbeja.pt) 
Susana Gomes (Biblioteca Municipal de Beja José Saramago -
susanacrisgomes@hotmail.com) 
 
Na sociedade atual o conceito de saúde surge muitas vezes associado à crença 

social de que resulta possível ter o corpo que queremos (…) (Shum et al., 2006, p.4). 

O corpo da pessoa com incapacidade é visto como um corpo anormal, que foge ao 

controle, e tudo o que foge ao controle conduz à conceção de uma imagem 

desvalorizada e desvalorizante das pessoas que vivem com diferentes tipos e graus 

de limitações (Espírito Santo, A., 2008). 

Contudo, pretende-se que a incapacidade seja entendida como uma consequência 

da interação da pessoa com o meio circundante. Daí que a Biblioteca Municipal de 

Beja José Saramago gostasse de expandir a sua valência de mediação leitora, 

direcionando-a a crianças e jovens com necessidades educativas especiais severas. 

Métodos: Constituíu-se um projeto inserido na metodologia de investigação ação 

junto de crianças e jovens com comunicação muito elementar, a frequentar o 1.º e 

2.º ciclos, que se centrou em questões da literacia emergente. Este projeto teve 

como objetivo promover a igualdade de acesso a material de leitura, de forma a 

potenciar a compreensão e motivação leitoras de alunos com dificuldades severas 

de comunicação. Recorreu-se essencialmente a álbuns de imagens e histórias 

simples interligadas com objetos numa narrativa construída em “frases eixo” que 

se repetiam e enquadravam em temas musicais.  

Os temas e materiais tratados foram posteriormente explorados em contexto 

escolar fomentando a comunicação com outros interlocutores, e o contacto 

espontâneo com o livro, mesmo após as sessões.  

Resultados: Ao fim de 12 sessões constatou-se que 50% dos participantes davam 

mais significado aos materiais, conseguiam compreender o não visto. Prova-se que 

a chave para o sucesso em literacia reside na criação de oportunidades plurais de 

interação com  materiais literários, significativos e relevantes para os utilizadores, 

tal como referem Jane Braunger e Jan Patrícia Lewis (2006, p.140).  
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Comissão Científica e Organizadora 

 

Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo  

Cesário Paulo Lameiras de Almeida 

José António Reis do Espírito Santo  

José Pedro Fernandes  

José Pereirinha Ramalho 

Luís Manuel da Cruz Murta 

Maria Cristina Campos de Sousa Faria  

Maria Teresa Pereira dos Santos 

 

Secretariado 

Florbela Calado 

Maria Francisca Carrilho 

 

Colaboradores Institucionais 

Vito Carioca (Presidente do IPBeja) 

Isidro Féria (Vice Presidente) 

Conselho de Gestão 

Aldo Passarinho (Pró-Presidente de Imagem e Comunicação do IPBeja) 

Jorge Raposo (Diretor da ESE) 

 
Outros colaboradores da Organização  
 

Margarida Silveira (subdirectora da ESE) 

Maria do Céu André (docente da ESE) 

Bárbara Esparteiro (docente da ESE) 

Ana Mónica Cardeira (SAP-Aprovisionamento) 

Cristina Romão (Tesouraria) 

Fátima Pereira (Setor Financeiro) 

Margarida Leão (IPB  - Setor Alimentar) 

Paula Monteiro (GICOM - IPBeja) 

João Domingos (GICOM - IPBeja) 

Nuno Amaral (GICOM-IPBeja) 
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Apoios institucionais 

IPBeja - Instituto Politécnico de Beja  

 

  

Ministério da Educação e da Ciência  

 

Outros Apoios 

Beja Parque Hotel 

Grupo Nabeiro - Delta Cafés 

Queijaria Alcino Martins 

Sociedade Agrícola de Pias 

 

Programa Cultural – Atuação Graciosa de: 

Paulo Colaço 

Grupo Coral de Beja 
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