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Resumo 

 

O perfil de competências do Docente de Educação Especial (DEE) encontra-se 

regulado no Despacho Conjunto n.º 198/99, de 15 de fevereiro. Este despacho foi 

elaborado num contexto claramente distinto daquele que se vive atualmente. 

Na verdade, os desafios da educação inclusiva remetem para a necessidade de 

discussão e reflexão sobre o perfil de competências destes profissionais na 

atualidade, na medida em que apontam para novos âmbitos de intervenção e sugerem 

a emergência de novas competências/funções. Neste sentido, este estudo tem como 

objetivos: a) identificar domínios do perfil do DEE (através de uma amostra de 166 

docentes de educação especial portugueses), tendo como enquadramento as práticas 

(competências e funções) que regulam a sua atividade docente; b)  registar qual o 

posicionamento crítico que estes profissionais têm face à sua profissão (refletindo 

sobre indicadores de reformulação/ajustamento que propõem); c) refletir sobre os 

contributos de alguns referenciais recentes (decorrentes da revisão teórica) para a 

redefinição do Perfil do DEE. Neste sentido, foi feita uma revisão da bibliografia mais 

recente sobre referenciais como o Perfil dos Professores Inclusivos, o Perfil do 

Coordenador da Educação Especial e sobre as Dimensões, Elementos, Parâmetros e 

Indicadores na Avaliação de Desempenho Docente, que poderão contribuir com 

indicadores para a redefinição das competências do DEE, além da aplicação de um 

questionário sobre o perfil do DEE, elaborado pelo Núcleo de Investigação da Pró-

Inclusão. 

Os resultados indicam que os DEE se reveem na maioria das competências previstas 

no perfil definido no Despacho conjunto nº 198/99, mas identificam constrangimentos 

para o exercício dessas competências. São evidenciados indicadores quanto à 

necessidade de mudanças/reestruturação de diversas dimensões, tais como: 

flexibilidade na distribuição de serviço, definição/clarificação de tempo letivo/não 

letivo, formação para toda a comunidade educativa e recursos de vária ordem. Mudar 

mentalidades e atitudes é um dos fatores mais relevantes para uma escola mais 

inclusiva e equitativa.  

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Perfil de Competências do Docente de 

Educação Especial; Decreto-Lei 198/99 de 15 de fevereiro. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

The competence profile of the special education teacher (SET) is regulated in the Joint 

Order No. 198/99 of February 15. This order was drawn up in a context clearly distinct 

from the current one. In fact, the challenges of inclusive education refer to the need for 

discussion and reflection on the skill profiling of these professionals today, as they 

propose new areas of intervention and suggest the emergence of new skills/functions.  

This study has the following objectives: a) to identify the profile through a sample of 

166 Portuguese Special Education Teachers) using as a framework their practices 

(competences and functions) that regulate their teaching activity; b) to register these 

professionals’ critical positioning concerning their profession; c) to understand and 

reflect on indicators presented by teachers, regarding proposals of 

reformulation/adjustment of the Special Education Teacher Profile. In this sense, a 

review of the most recent bibliography on references, such as the Profile of Inclusive 

Teachers, the Profile of the Coordinator of Special Education and Dimensions, 

Elements, Parameters and Indicators for the profile of the SET, as those may contribute 

with indicators for the redefinition of the competences of the SET was made, in 

addition to the application of a questionnaire on the profile of the SET, elaborated by 

the Research Group of Pró-Inclusão. 

The results indicate that the SETs agree with the majority of the competencies foreseen 

in the Profile defined in the Joint Order no. 198/99, while still identifying constraints 

for the exercise of these competencies. Indicators show the need for 

changes/restructuring of various dimensions, such as: flexibility in the distribution of 

service, definition/clarification of teaching/non-teaching time, training for the entire 

educational community and resources of various kinds. Changing mentalities and 

attitudes is one of the most relevant factors for a more inclusive and equitable school. 

 

 

Keywords: Inclusive Education, Skill Profile of Special Education Teacher, Joint 

Order No. 198/99 of February 15. 

 

 

 

 

 



 

 
   

Indice 

 

Introdução .................................................................................................................................9 

1. Educação Inclusiva: de onde vimos, para onde vamos – breve resenha .....................11 

2. Formação de Professores e Inclusão ...........................................................................16 

2.1. Contributos da Formação de Professores para a Escola Inclusiva ......................16 

2.2. A Formação do Docente de Educação Especial ..................................................20 

3. Perfil do Docente de Educação Especial: enquadramento legislativo ........................24 

4. Contributos para (re)desenhar o Perfil do Docente de Educação Especial .................31 

Enquadramento Metodológico do Estudo ...............................................................................37 

Objetivos .............................................................................................................................37 

Participantes ........................................................................................................................37 

Instrumento .........................................................................................................................37 

Procedimentos .....................................................................................................................39 

Apresentação e Análise dos Resultados ..................................................................................39 

1. Identificação ....................................................................................................................40 

2. Caraterização da situação presente de trabalho ...............................................................43 

3. Modelo que considera mais útil para a sua intervenção na Escola .................................47 

3.1 Indique alterações que, na sua opinião, deveriam ser contempladas ao nível de: a) 

competências; b) intervenção na escola; c) distribuição de serviço e d) legislação ........47 

3.1.1 Competências de Análise Crítica .......................................................................48 

3.1.2. Competências de Intervenção ...........................................................................49 

3.1.3. Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação .............................51 

3.1.4. Competências de Consultoria ............................................................................52 

3.1.5. Gestão estrutural das funções docentes .............................................................54 

3.1.6. Gestão organizacional das funções docentes ....................................................56 

3.1.7. Gestão do tempo para as funções docentes .......................................................57 

3.2. Formação: a) conteúdos; b) modelos de formação ..................................................58 

3.2.1– Formação (conteúdos) ......................................................................................59 

3.2.2– Formação (modelos de formação) ....................................................................60 

3.3. Recursos: a) equipamentos; b) humanos ..................................................................61 

4 – Designação dos Docentes de Educação Especial ..........................................................63 

4.1. Necessidade de mudança da designação dos Docentes de Educação Especial ...63 

4.2. Sugestões para a mudança de designação dos DEE ............................................64 

5 – Inclusão na escola .........................................................................................................64 

5.1. Medidas para melhorar a Inclusão (1) – formação, recursos e mudança conceptual

 ........................................................................................................................................64 

5.2.  Medidas para melhorar a inclusão (2) – mudança de práticas  e mudanças 

organizacionais ...............................................................................................................66 

5.3- Medidas para melhorar a inclusão (3) - redefinição do perfil do DEE ....................68 

Discussão dos Resultados .......................................................................................................70 

Conclusões ..............................................................................................................................87 

Bibliografia .............................................................................................................................94 

Anexos ....................................................................................................................................99 

 

 



 
 

Indice de Figuras 

 

Figura 1. A criança como problema VS o sistema como problema ........................................ 15 

 

 

 

 

Indice de Gráficos 

Gráfico 1 - Distribuição por anos de serviço docente ............................................................ 40 

Gráfico 2 - Distribuição por anos de serviço na Educação Especial ...................................... 41 

Gráfico 3 - Distribuição por domínios de formação ............................................................... 41 

Gráfico 4 - Distribuição por local de trabalho ........................................................................ 42 

Gráfico 5 - Distribuição do horário semanal – intervenção direta com alunos ...................... 43 

Gráfico 6 - Distribuição de funções por tempo não letivo – 1 ............................................... 44 

Gráfico 7 - Distribuição de funções por tempo não letivo – 2 ............................................... 44 

Gráfico 8 - Grau de satisfação em relação à distribuição do horário semanal ....................... 45 

Gráfico 9 - Tipologia de duração da formação ....................................................................... 60 

Gráfico 10 - Modalidades de realização da formação ............................................................ 61 

Gráfico 11 - Tipologia de ações de formação ........................................................................ 61 

Gráfico 12 - Recursos materiais/equipamentos ...................................................................... 62 

Gráfico 13 - Recursos humanos ............................................................................................. 62 

Gráfico 14 - Mudança de designação dos Docentes de Educação Especial ........................... 63 

Gráfico 15 - Sugestões para a mudança de designação dos DEE ........................................... 64 

 

 

Indice de Quadros 

Quadro 1 – Síntese de resultados – 1. Identificação ............................................................... 70 

Quadro 2 – Síntese de resultados – 2. Caracterização da situação presente de trabalho ........ 71 

Quadro 3 – Síntese de resultados – 3. Modelo que considera mais útil para a sua intervenção 

na escola [(alíneas a); b); c) e d)] ................................................................................... 72 

Quadro 4 – Síntese de resultados – áreas de competências do perfil definido para a Formação 

Especializada – Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro ............................... 74 

Quadro 5 – Síntese de resultados ........................................................................................... 76 

Quadro 6 – Síntese de resultados – 3. Modelo que considera mais útil para a sua intervenção 

na escola: formação e recursos ....................................................................................... 79 

Quadro 7 – Síntese de resultados - 4. Designação dos Docentes de Educação Especial ....... 80 

Quadro 8 – Síntese de resultados – Medidas Prioritárias para melhorar a Inclusão ............... 82 

 

 

 

 

 



 

 
   

Indice de Tabelas 

Tabela 1 - Competências de Análise Crítica (Anexo 6) ......................................................... 48 

Tabela 2 - Competências de Intervenção – (Anexo 7) ........................................................... 49 

Tabela 3 - Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação (Anexo 8) ................ 51 

Tabela 4 - Competências de Consultoria (Anexo 9) .............................................................. 52 

Tabela 5 - Gestão estrutural das funções docentes (Anexo 10) ............................................. 54 

Tabela 6 - Gestão organizacional das funções docentes (Anexo 11) ..................................... 56 

Tabela 7 - Gestão do tempo para as funções docentes (Anexo 12) ....................................... 57 

Tabela 8 - Gestão do tempo para as funções docentes (Anexo 13) ....................................... 59 

Tabela 9 - Medidas para melhorar a inclusão formação, recursos e mudança conceptual 

(Anexo 14) ..................................................................................................................... 65 

Tabela 10 - Medidas para melhorar a inclusão - mudança de práticas e mudanças 

organizacionais (Anexo 14) ........................................................................................... 67 

Tabela 11 - Medidas para melhorar a inclusão – redefinição do perfil do DEE (anexo 14) .. 68 

 

 

 

 

Indice de Anexos 

Anexo 1 . Perfil dos Professores Inclusivos – Valores e áreas de competência .................. 100 

Anexo 2. Tradução e síntese do Anexo A – Exemplifying the role of an effective SENCo 101 

Anexo 3. Dimensões, Elementos, Parâmetros e Indicadores para o Perfil do DEE ............. 106 

Anexo 4. Questionário – Perfil de Competências do Docente de Educação Especial ......... 109 

Anexo 5– Níveis de Satisfação - Justificação ...................................................................... 111 

Anexo 6 – Competências de Análise Crítica ....................................................................... 114 

Anexo 7 – Competências de Intervenção ............................................................................. 116 

Anexo 8 – Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação .............................. 120 

Anexo 9 – Competências de Consultoria ............................................................................. 122 

Anexo 10 – Gestão Estrutural das Funções Docentes .......................................................... 123 

Anexo 11 – Gestão Organizacional das Funções Docentes ................................................. 127 

Anexo 12 – Gestão do Tempo para as Funções Docentes ................................................... 130 

Anexo 13 – Formação - Conteúdos...................................................................................... 132 

Anexo 14 – Medidas para melhorar a Inclusão .................................................................... 135 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Acrónimos 

 

ACS – Adaptações Curriculares Significativas 

ADD – Avaliação de Desempenho Docente 

AE/ENA – Agrupamento de Escolas/Escolas Não Agrupadas 

ANDEE – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

AVD – Atividades de Vida Diária  

CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem 

CEB – Ciclo de Ensino Básico 

CEE – Coordenador de Educação Especial 

CESE – Curso de Estudos Superiores Especializados 

CRI – Centro de Recursos para a Inclusão 

DEE – Docente de Educação Especial 

DER – Docente de Ensino Regular 

DESE – Diploma de Estudos Superiores Especializados 

DUA – Desenho Universal para a Aprendizagem 

EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

ESEC – Escola Superior de Educação de Coimbra 

FIP – Formação Inicial de Professores 

IAACF – Instituto António Aurélio da Costa Ferreira 

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social 

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

NI_ANDEE – Núcleo de Investigação da Associação Nacional de Docentes de Educação 

Especial 

PEA – Perturbação do Espectro de Autismo  

PEE – Professor de Educação Especial 

PEI – Programa Educativo Individual 

PHDA – Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção 

PIT – Plano Individual de Transição 

PSI – Plano de Saúde Individual 

RTP – Relatório Técnico – Pedagógico 

SEN – Special Education Needs 

SENCo – Special Education Needs Coordinator 

TF – Terapeuta da Fala 

TO – Terapeuta Ocupacional 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

 



 

9 
 

 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

Introdução 

 

As competências do Docente de Educação Especial assumem-se como uma área que 

merece aprofundada reflexão, na atualidade. As recentes alterações ao nível legislativo 

remetem para uma mudança de paradigma onde se prevê que a inclusão deve assumir 

de forma efetiva o espaço até agora dominado pela integração (muito focada apenas 

nos alunos portadores de uma condição de deficiência e não em todos os que possam, 

em algum momento, experienciar necessidades educativas). Este movimento traz 

consigo muitos desafios, nomeadamente no que se refere ao papel do Docente de 

Educação Especial (DEE), na especificidade das suas funções e competências, sendo 

o referencial para tal perfil o Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro. 

Recentemente, a direção da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

(ANDEE) tomou posição1 sobre a importãncia da clarificação e reflexão sobre o perfil 

do DEE (ANDEE, 2018). 

Faremos uma breve viagem pelos contributos mais significativos para uma Educação 

Inclusiva pois será nestes que acreditamos inscrever-se o Perfil do DEE, tendo como 

sugestão os pressupostos dos diversos referenciais, sem os quais a presente reflexão 

dificilmente poderia ser desenvolvida.  

No que se refere ao enquadramento teórico, será feita uma revisão sobre o percurso da 

Educação Inclusiva. Neste itinerário inserem-se, de forma integrada, os “passos” que 

foram dados no âmbito da Educação Especial, que enquanto movimento específico se 

engloba no movimento mais holístico da Inclusão. Reconhecendo a relevância da 

Formação de Professores, pretende-se compreender os contributos da Formação para 

a Educação Inclusiva e, em específico, para os docentes de Educação Especial, 

considerando as singularidades da sua intervenção e âmbitos de ação. 

Também os contributos dos diferentes enquadramentos legislativos para a Educação 

Especial e para a definição do perfil de competências do DEE serão aprofundados 

neste texto. Finalizar-se-á a revisão teórica, procurando integrar os contributos de 

diversos referenciais, com vista a uma reflexão e redefinição das competências do DEE 

no enquadramento atual. 

 
1 http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2018/02/perfil-profissional-do-professor-de.html (consultado 

pela última vez a 12 de janeiro de 2020). 
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O enquadramento metodológico é apresentado seguidamente, abordando objetivos, 

participantes, instrumentos e clarificando procedimentos. 

Na apresentação e análise de resultados, procurar-se-á a expor e analisar os dados 

recolhidos, tendo em conta as dimensões que estruturam o questionário que lhe serve 

de base. Efetua-se uma análise qualitativa dos dados, sendo os mesmos apresentados 

em tabelas e gráficos que permitem a sua leitura estruturada e uma abordagem 

comparativa da informação.  

Na discussão dos resultados, tendo em conta a quantidade de informação obtida, 

organizam-se os resultados de forma resumida, recorrendo a quadros síntese. 

As conclusões, ainda que extensas, pretendem contribuir para uma reflexão, 

reedificação e reestruturação do perfil do DEE, recorrendo aos resultados deste estudo, 

mas, também, fazendo o aporte de referenciais e indicadores decorrentes da revisão 

teórica, que consideramos de relevância para este processo. 
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1. Educação Inclusiva: de onde vimos, para onde vamos: breve resenha 

A escola atual é desafiada a educar todos os alunos e, para tal, terá que se organizar 

para responder à diversidade, encontrando “formas participadas e inclusivas de 

aprender e de nos educarmos conjuntamente” e assegurando uma “inovação inclusiva 

(…) e uma inclusão que caminha ao lado da inovação” (Rodrigues, 2018, p.7). Os 

contributos para a Educação Inclusiva foram diversos e reforçamos como mais 

significativos:  

O Relatório Warnock2,  

Em 1978, o Warnock Report propôs uma nova conceção educativa. Os 

objetivos educacionais deviam ser os mesmos quer se tratasse de alunos com 

ou sem dificuldades de aprendizagem. Segundo Mary Warnock, um dos 

primeiros objetivos devia ser o de aumentar o conhecimento das crianças sobre 

o mundo em que viviam e as suas responsabilidades nele. Um segundo objetivo 

seria o de possibilitar a maior independência e autossuficiência possíveis, 

através de matérias que permitissem a estas crianças uma preparação para o 

mundo do trabalho e para o controlo a sua própria vida. O relatório avançava 

que, provavelmente, uma em cada cinco crianças poderia ter NEE, em alguma 

fase do seu percurso escolar. Assim, estimava-se em cerca de 20% as crianças 

com necessidades educativas especiais, em vez dos 2% categorizados 

anteriormente como deficientes. Este relatório acabou por perspetivar a 

Educação Especial de uma forma mais abrangente. 

A Declaração de Salamanca3 

A Conferência, organizada pelo Governo de Espanha em cooperação com a 

UNESCO, congregou altos funcionários da educação, administradores, 

responsáveis pela política e especialistas, assim como representantes das 

Nações Unidas e das Organizações Especializadas, outras organizações 

governamentais internacionais, organizações não-governamentais e 

organismos financiadores. A Conferência adotou a Declaração de Salamanca 

sobre os Princípios, a Política e as Práticas na área das Necessidades Educativas 

Especiais e um Enquadramento da Ação. Estes documentos estão inspirados 

pelo princípio da inclusão e pelo reconhecimento da necessidade de atuar com 

o objetivo de conseguir “escolas para todos” instituições que incluam todas as 

pessoas, aceitem as diferenças, apoiem a aprendizagem e respondam às 

necessidades individuais. Como tal, constituem uma importante contribuição 

para o programa que visa a Educação para Todos e a criação de escolas com 

maior eficácia educativa (UNESCO, 1994, prefácio). 

 
2(http://gritodemudanca.blogspot.com/2010/02/escolas-inclusivas-o-novo-olhar-de-mary.html, 

consultado pela última vez a 3 de janeiro de 2020). 
 

http://gritodemudanca.blogspot.com/2010/02/escolas-inclusivas-o-novo-olhar-de-mary.html
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O Index para a Inclusão, que reconhece que  

A inclusão está frequentemente associada a alunos que apresentam deficiências 

ou a alunos considerados com “necessidades educativas especiais”. No entanto, 

no Índex, a inclusão diz respeito à educação de todas as crianças e jovens. O 

Índex oferece a todas as escolas um instrumento de autoavaliação e de 

desenvolvimento, construído a partir dos pontos de vista dos profissionais, dos 

gestores, dos alunos, e dos pais, assim como dos outros membros da 

comunidade. Implica uma observação pormenorizada sobre a forma como se 

podem diminuir, em relação a qualquer aluno, as barreiras à sua aprendizagem 

e à sua participação (Booth & Ainscow, 2002, p.5). 

A lei “No Child Left Behind” (Paige, Hickok, & Neuman, 2002), que surge como 

contributo significativo, no contexto educativo americano com vista a “não quer deixar 

nenhuma criança para trás”. As escolas revelavam ser boas a ensinar alguns alunos 

mas, a partir da definição deste enquadramento legal, o grande objetivo passaria a ser 

que as escolas ensinassem bem todos os alunos. As linhas orientadoras deste projeto 

assentam na importância de promover aprendizagens de qualidade das crianças que 

vivem em contextos de desigualdade e vulnerabilidade, envolvendo as famílias e 

promovendo programas de literacia através das bibliotecas. O investimento orientou-

se também para a formação/capacitação e recrutamento de docentes com práticas de 

qualidade, além da promoção de programas de prevenção e intervenção em diversos 

domínios (ex. voluntariado, sobredotação, etc.). 

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que vem reafirmar princípios 

universais e tem como objeto a promoção, proteção e garantia de “igual gozo de todos 

os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e 

promover o respeito pela sua dignidade inerente” (ONU, 2006, p.2). Portugal 

subescreve integralmente esta Convenção, descrevendo diversos indicadores 

pertinentes para a sua implementação, dos quais destacamos alguns mais relevantes na 

perspetiva da educação, dos direitos das crianças e jovens, nomeadamente: 

h)4 Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa com 

base na deficiência é uma violação da dignidade e valor inerente à pessoa 

humana;  

i) Reconhecendo ainda a diversidade de pessoas com deficiência; 

j) Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de 

todas as pessoas com deficiência, incluindo aquelas que desejam um apoio 

mais intenso; 

n) Reconhecendo a importância para as pessoas com deficiência da sua 

autonomia e independência individual, incluindo a liberdade de fazerem as suas 

próprias escolhas; 

 
4 Foram mantidas as alíneas conforme o documento original, sendo selecionadas as mais relevantes 

para a dimensão em análise. 
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r) Reconhecendo que as crianças com deficiência devem ter pleno gozo de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em condições de 

igualdade com as outras crianças e relembrando as obrigações para esse fim 

assumidas pelos Estados Partes na Convenção sobre os Direitos da Criança 

(ONU, 2006, pp. 1-2). 

A Declaração de Lisboa sobre Equidade Educativa5 

Nós, os delegados do 8º Congresso de Apoio Educacional Inclusivo, que teve 

lugar em Lisboa, de 26 a 29 de julho de 2015, reafirmamos o nosso 

compromisso em trabalhar cooperativamente para a promoção de sistemas 

educacionais equitativos, em todo o mundo. Desta forma, apoiamos a 

declaração de Incheon “Rumo a uma educação de qualidade inclusiva e 

equitativa e à educação ao longo da vida para todos”, acordada no Fórum 

Mundial de Educação, em maio de 2015, declaração esta que estabelece uma 

agenda política internacional para os próximos 15 anos. 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,  

A nova Agenda das Nações Unidas para 2030 constitui um plano de ação 

centrado nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias, tendo 

como objetivo final a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável, 

no âmbito do qual todos os Estados e outras partes interessadas assumem 

responsabilidades próprias no que diz respeito à sua implementação, 

enfatizando-se que ninguém deve ser deixado para trás (Cabaço, 2017). 

 

Estes documentos, entre outros, colaboraram para uma Sociedade, uma Educação, uma 

Escola que tem como base os Direitos Humanos. A influência das políticas adotadas a 

nível internacional tendem a repercutir-se no nosso país. Deste modo, foram diversas 

as influências que colaboraram para a evolução quer do enquadramento legislativo, 

quer das práticas desenvolvidas como resposta à diversidade/ à diferença, sustentada 

nas mudanças das políticas educativas em Portugal. No século XVIII, iniciam-se 

algumas experiências com vista à educação de “deficientes” enquanto no Século XIX 

surgem as primeiras instituições de apoio, nomeadamente a Casa Pia, com vista a uma 

resposta aos portadores de deficiência, iniciando-se aqui um processo de identificação 

de necessidades de formação para técnicos e docentes nesta área (Santos, 2015).  É no 

Instituto António Aurélio da Costa Ferreira (IAACF) que surge o primeiro formato de 

centro de estudos para docentes e profissionais dessa instituição, surgindo em 1930 a 

regulamentação do “curso de magistério especial de anormais”, que apesar de ser da 

responsabilidade da Escola do Magistério Primário de Lisboa funcionava no IAACF, 

constituindo uma referência para as políticas educativas da altura (Sim-Sim, 1986, 

citado por Santos, 2015). 

 
5(http://isec2015lisbon-pt.weebly.com/declaracao-de-lisboa-sobre-equidade-educativa.html, 

consultado pela última vez a 12 de janeiro de 2020). 

http://isec2015lisbon-pt.weebly.com/declaracao-de-lisboa-sobre-equidade-educativa.html
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Com a revolução de 25 de abril, em 1974, dão-se diversas reestruturações 

nomeadamente com vista à viabilização de outras formações, surgindo em 1978 o 

“curso de especialização de professores de ensino especial”. A transição da formação 

dos professores de educação especial para as Escolas Superiores de Educação de 

Lisboa e do Porto acontece em 1986, sendo estas as instituições que asseguram 

formação neste âmbito até à década de 90 (Sanches, 2011, citado por Santos, 2015). 

Na década de 90 ocorre uma liberalização no âmbito da formação de professores com 

a presença de instituições privadas, assumindo estes cursos diversas vertentes com 

maior ou menor abrangência da Educação Especial, com vista à qualificação 

profissional dos docentes (Pereira et al., 2007, citado por Santos, 2015). 

Os perfis da formação especializada são definidos com a publicação do Despacho - 

Conjunto no 198/99, de 15 de fevereiro, do Ministério da Educação e Inovação onde, 

para além dos objetivos da formação, é apresentado um referencial de competências a 

desenvolver no âmbito da Formação Especializada em Educação Especial (a analisar 

de modo mais aprofundado, seguidamente). 

Os grupos de recrutamento da Educação Especial, são definidos no Decreto-Lei no 27, 

de 10 de fevereiro de 2006, do Ministério da Educação, originando um movimento 

significativo de mobilização de docentes para estes grupos. Em consequência, a 

procura de formação para a obtenção de qualificação para estes grupos aumentou 

significativamente tendo impacto na oferta da mesma. Com a portaria nº 212/2009, 

que clarifica e identifica quais os requisitos que conferem habilitação para a docência 

nos três grupos de recrutamento [910 Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor 

(apoio a crianças e jovens com graves problemas cognitivos, com graves problemas 

motores, com graves perturbações da personalidade ou da conduta, com 

multideficiência e para o apoio a intervenção precoce na infância); 920 Educação 

Especial – Domínio da Surdez (apoio a crianças e jovens com surdez moderada, severa 

ou profunda, com graves problemas de comunicação, linguagem ou fala); 930 – 

Educação Especial – Domínio da Visão (apoio educativo a crianças e jovens com 

cegueira ou baixa visão). Atualmente, após a definição de diversos quadros legislativos 

(analisados seguidamente), foram significativos os passos dados na caminhada da 

Integração para a Inclusão.  

A transição de processos de Integração para processo de Inclusão reside basicamente 

no foco assumido como mais relevante. Se na Integração se prepara um indivíduo para 

a vida em comunidade, na Inclusão procura-se a garantia de oportunidades de acesso 

e participação, bem como a autodeterminação dos indivíduos que apresentem maiores 

limitações (sejam de que tipo for) na vida comunitária (Vasconcelos, 2012). Na 

permissa de que uma Escola Inclusiva é uma Escola Para Todos, importa assegurar 

que os alunos têm efetivas oportunidades de participação, em contextos não 

segregadores (apesar de fisicamente estarem no mesmo espaço). Conforme evidencia 

a Figura 1, os pressupostos da integração e da Inclusão são diferentes6. Numa filosofia 

 
6 Inclusão vs integração - http://incluircomtic.blogs.sapo.pt (consultado em 22 janeiro 2020) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fincluircomtic.blogs.sapo.pt%2Finclusao-vs-integracao-25958&psig=AOvVaw1UIdctY4DXyi3F1CHPHp_n&ust=1586420285259000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLixyaGy2OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
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de Escola Inclusiva reforça-se o pressuposto de que todos tem direito à Igualdade de 

Educação, independentemente das suas caracteristicas e necessidades específicas 

(Zabalza, 1999). 

A mudança de foco quanto à problemática é, deste modo, eminente numa abordagem 

que se pretende mais inclusiva (Vasconcelos, 2012). Assim, a problemática deixa de 

estar centrada na criança, sendo os contextos que deverão ser, agora, foco desta análise, 

conforme ilustra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A criança como problema vs o sistema como problema 

(Costa, 2006, citado por Vasconcelos, 2012) 

 

A centralização existente nas limitações da criança revelaram-se, pois, limitadoras 

para a garantia das suas oportunidades de aprendizagem. Será fundamental olhar e ver 

nos contextos em que está inserida, para além das limitações presentes no próprio 

sistema de políticas educativas, quais as barreiras e facilitadores, com vista à sua 

efetiva participação e inclusão. Assim, a escola inclusiva, além de garantir o acesso, 

deve igualmente assegurar o sucesso de todos, tendo em consideração o seu potencial 

máximo e não deixando nenhuma criança ou jovem para trás.  

Em síntese, no que se refere às questões de justiça e de direitos humanos básicos, 

existem amplas evidências que demonstram os benefícios económicos e sociais da 

educação (UNESCO, 2014 citado por UNESCO, 2019), que se pretende inclusiva e 

equitativa. 
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2. Formação de Professores e Inclusão 

2.1.Contributos da Formação de Professores para a Escola Inclusiva 

A educação inclusiva não se refere apenas ao acesso de todos os alunos ou a alterações 

ao nível do currículo. A sua abrangência é muito mais ampla, considerando a 

reformulação de valores e práticas (Rodrigues & Lima-Rodrigues, 2011). Os 

professores terão um papel de relevância neste processo devendo ser encarados como 

parceiros capazes de se implicar nas reformas, que se pretendem eficazes.  

As características apresentadas (Shulman, 1986, citado por Rodrigues & Lima-

Rodrigues, 2011) como as mais relevantes para o sucesso da profissão docente são 

três: as capacidades, as ações e os pensamentos, que devem ter aplicações em domínios 

diversificados. 

A Escola Inclusiva apresenta maiores solicitações de envolvimento aos professores 

verificando-se que muitos dos conhecimentos e práticas anteriormente centradas no 

professor de educação especial são agora assumidas pelo docente do ensino regular. 

Aumenta, desta forma, a tipologia e amplitude das respostas que o professor titular de 

turma passou a assumir, delineando respostas e intervindo de forma mais frequente e 

sistemática junto de alunos que apresentam algumas dificuldades, anteriormente 

intervencionados pelo professor de educação especial. 

Também para o professor de educação especial surgem novos desafios, que 

analisaremos posteriormente neste trabalho. A abordagem à formação de professores 

não poderá apenas centrar-se na formação de professores especializados mas sim na 

formação de todos os docentes, quer na formação inicial, quer na formação contínua 

(Leite, 2016). Importa, pois refletir sobre a pertinência da “formação para a inclusão”, 

uma vez que se esse for um princípio integrado nas conceções e práticas, inerentes a 

todos os pressupostos em que a Escola se sustenta, não deveria já orientar-se nesse 

sentido? 

Neste sentido, será relevante refletir sobre o que é essencial e o que é acessório na 

formação docente. A pertinência desta reflexão é proposta por Leite (2016), que apesar 

de considerar que “existe um conhecimento profissional específico dos docentes de 

educação especial” (p.2), não considera, no entanto, relevante que exista formação 

para trabalhar em contextos inclusivos. A dimensão a considerar como essencial neste 

âmbito são os “conhecimentos sobre planeamento e gestão curricular: a gestão do 

grupo, o planeamento e gestão das atividades, a gestão do tempo… e é preciso ter 

consciência de que a heterogeneidade atual da população escolar requer diferenciação, 

existam ou não alunos com NEE nas turmas” (p.3). 
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Roldão (2003, citado por Leite, 2010) destaca que os professores têm como papel 

central fazer com que todos os alunos aprendam, sendo esse um pressuposto para os 

incluir e que, caso não seja garantido (pela falta ou pela inadequação da gestão 

curricular para todos e cada um dos alunos), corremos o risco de ver falhar as 

oportunidades de aprendizagem (e sucesso) dos alunos mas, subjacentemente, a 

dimensão inclusiva da educação. Deste modo, se for providenciado “um conhecimento 

profissional docente” efetivo, alicerçado nos  

conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança, sobre os processos de 

aprendizagem em geral e os processos de aprendizagem de competências 

específicas em cada área disciplinar em particular (por exemplo, como é que 

se aprende a ler) e também conhecimentos sobre observação pedagógica (Leite, 

2010, p.4) 

serão garantidos os princípios da Educabilidade Universal, Equidade, Inclusão, 

Personalização, Flexibilização, entre outros (Decreto-Lei nº 54/2018, artigo 3º). 

Assim, para garantir a amplitude de respostas num paradigma de escola inclusiva, a 

formação docente deverá, pois, ser analisada em 2 perspetivas: a da formação inicial, 

e a da formação em serviço (contínua). Em relação à Formação Inicial, destacamos a 

informação apresentada por Ferreira e Micaelo (2010) onde salientam que a presença 

de temáticas referentes à Inclusão nos planos de estudos das licenciaturas é quase 

inexistente, surgindo apenas como opção. 

As autoras refletem sobre esta questão apontando esta lacuna como uma das 

dificuldades sentidas pelos docentes do ensino regular em gerir a diversidade 

(nomeadamente junto de alunos que apresentem problemáticas mais complexas).  

No mesmo sentido, Madureira & Leite (2007) consideram que durante a prática 

pedagógica será fundamental assegurar e desenvolver supervisão que reforcem a 

"atenção à diversidade" e uma "intervenção diferenciada" possibilitando respostas 

pedagógicas mais adequadas ao ensino, garantindo processos de aprendizagem 

capazes de responder à diversidade. 

O Projeto Formação de Professores para a Inclusão7, desenvolvido durante três anos e 

com a participação de mais de 555 especialistas de 25 países europeus, visou responder 

às seguintes questões: 1) Que tipo de professor é necessário para uma sociedade 

inclusiva numa Escola do século XXI (?); 2) Quais são as competências essenciais do 

professor para a educação inclusiva? 

 
7 Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial (http://www.european-

agency.org/agency? projects/Teacher-Education-for-Inclusion, consultado em 24 de janeiro de 2020). 
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Tendo como referência a formação inicial, a questão central foi: como são preparados 

os professores do ensino regular, via formação inicial, para serem “inclusivos” (?) 

Para o perfil de professores inclusivos foram definidos os seguintes objetivos: 

1 - Identificar um quadro de valores essenciais e de áreas de competência 

aplicáveis a todos os programas de formação inicial de professores. Estes 

valores essenciais e áreas de competências são independentes do conteúdo 

curricular, da faixa etária dos alunos ou do nível de ensino e não estão 

relacionados com qualquer orientação ou método de ensino. 

2 - Selecionar os valores essenciais e áreas de competência necessários na 

preparação de todos os professores para trabalharem em educação inclusiva, 

considerando todas as formas de diversidade. Estes valores essenciais e áreas 

de competência devem ser adquiridos durante a Formação Inicial de 

Professores (FIP) e posteriormente usados como uma base o desenvolvimento 

profissional, durante o estágio e, posteriormente, ao longo da vida. 

 3 - Destacar os fatores-chave que sustentam a aplicação dos valores essenciais 

e áreas de competência propostos nos programas FIP para a educação inclusiva.  

4 - Reforçar o argumento apresentado no projeto de que a educação inclusiva 

é da responsabilidade de todos os professores e de que a preparação de todos 

os professores para trabalharem em contextos inclusivos é da responsabilidade 

de todos os formadores de professores, na FIP. (Watkins, 2012, p.6) 

Os valores identificados como fundamentais, no processo ensino-aprendizagem, nas 

práticas dos professores que trabalhem em contextos inclusivos são: 

1. Valorização da diversidade – a diferença é considerada um recurso e um 

valor para a educação; 

2. Apoiar todos os alunos – os professores têm elevadas expectativas sobre 

os resultados a atingir por todos os alunos; 

3. Trabalho com outras pessoas – colaboração e trabalho em equipa são 

metodologias essenciais para todos os professores; 

4. Desenvolvimento profissional e pessoal – o ensino é uma atividade de 

aprendizagem e os professores assumem a responsabilidade pela sua 

aprendizagem ao longo da vida (Watkins, 2012, p.7). 

Uma das principais recomendações é que a formação para a inclusão seja uma meta a 

atingir junto de todos os professores na sua formação inicial. 
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O perfil definido é articulado com um “quadro de valores e competências” 

fundamentais a todos os professores para que possam, efetivamente, desenvolver 

práticas promotoras de inclusão. São ainda definidos como princípios 

gerais/orientadores: 

1 - Os valores e áreas de competência para trabalhar na educação inclusiva são 

necessários a todos os professores, uma vez que a educação inclusiva é da 

responsabilidade de todos.  

2 - Os valores e as áreas de competência para a educação inclusiva 

proporcionam aos professores as bases necessárias para trabalhar, na sala de 

aula regular, com alunos com diversos tipos de necessidades. Trata-se de uma 

mudança importante já que coloca o foco da inclusão para além da resposta às 

necessidades de grupos específicos de alunos (por exemplo aos que apresentam 

necessidades educativas especiais). Os valores e as áreas de competência 

reforçam a ideia de que a educação inclusiva diz respeito a todos os alunos e 

não apenas a grupos específicos com necessidades particulares. 

 3 - Os valores e as áreas de competência para a FIP, identificadas neste 

documento, são a base das atitudes, conhecimentos e aptidões essenciais a 

considerar no ingresso e na formação contínua de professores. As áreas de 

competência são parte integrante das ofertas de desenvolvimento profissional, 

através de vias de progressão claras, incluindo especialização em educação 

especial. Estas áreas de competência devem ser continuadamente 

desenvolvidas durante a carreira profissional de cada professor. 

4 - Os valores e áreas de competência que todos os professores precisam para 

trabalhar em contextos inclusivos não estão em contradição com a formação 

especializada. Estes valores e áreas de competência têm por base o trabalho de 

todos os professores “generalistas e especialistas”. 

5 - Os valores e áreas de competência descritas no Perfil são deliberadamente 

abrangentes para poderem apoiar o desenvolvimento dos professores, na 

aprendizagem ao longo da vida, e como profissionais reflexivos através da 

aprendizagem experiencial e da investigação-ação. 

6 - Os valores e as áreas de competência podem apoiar o desenvolvimento 

profissional dos futuros professores e ser uma fonte de orientação para os 

formadores de professores. 

 7 - Os valores e as áreas de competência para a educação inclusiva devem ser 

vistos como um ponto de partida para o desenho dos cursos da FIP. O princípio 

da educação inclusiva como uma abordagem sistémica deve ser aplicável na 

FIP bem como nos currículos centrados na escola. 
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8 - A integração na FIP dos valores e áreas de competência para a educação 

inclusiva precisa ser discutida com os vários intervenientes, nas diferentes 

situações e contextos nacionais. Através deste diálogo, as áreas de competência 

podem ser um mecanismo para reduzir a desarticulação existente entre os 

professores e outros intervenientes em educação (Watkins, 2012, p.20). 

Após a evidência de que o perfil de professores inclusivos permite que também ao 

nível da formação contínua sejam seguidos os princípios gerais ali inscritos, será 

importante refletir sobre como inscrever as práticas do professor de Educação Especial 

nestas linhas orientadoras. 

 

 

2.2. A Formação do Docente de Educação Especial 

 

No que se refere à formação dos DEE (Madureira & Leite, 2007) reforçam que a 

formação especializada deve incidir em 4 dimensões, nomeadamente a “aquisição de 

conhecimentos sobre os sujeitos com necessidades educativas especiais”, “o domínio 

dos conteúdos a lecionar”, “o conhecimento da escola enquanto organização” e “a 

consciência de si próprio e das suas características particulares enquanto profissional” 

(p.15). No mesmo sentido, Parrilha (1997, 2002, citado por Madureira & Leite, 2007) 

defende a importância da inter e da transdisciplinaridade, sendo crucial o 

desenvolvimento de “planos de formação que integrem respostas à diversidade como 

eixo integrado e a intencionalidade educativa como característica principal da 

intervenção a desenvolver” (p.16). Na formação especializada de DEE será 

fundamental investir, pois, em 2 eixos: a formação teórica e concetual e a formação 

prática e atitudinal, bem como na sua capacitação no domínio do aconselhamento 

(consultoria) e trabalho em parceria com outros docentes, com outros técnicos, com as 

estruturas diretivas da escola e, sem dúvida, com a família.  

Assim, as competências destes docentes especializados deverão expressar-se na 

qualidade da intervenção que desenvolvem junto dos alunos, na forma como analisam 

e avaliam os diversos contextos e na forma como conceptualizam e desenvolvem 

“projetos e planos educativos sólidos e eficazes” (p.16). 

No estudo realizado por Paiva (2016) são analisadas as fragilidades e potencialidades 

da formação especializada em Educação Especial na sua articulação com a Educação 

Inclusiva. Como fragilidades, destacaram-se a necessidade de a formação considerar 

(para além de um conhecimento específico e focado nas problemáticas da cognição, 

dos problemas motores, da multideficiência, etc.) outras temáticas como “trabalho 

colaborativo, ética, competências em gestão de currículo, competências de trabalho 

com os pais, etc.)” (p.137). A necessidade de práticas supervisionadas (no âmbito da 

formação especializada) foi evidenciada como uma necessidade (tanto pelos 

formandos como pelos docentes da especialização), bem como a pertinência de uma 
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maior articulação entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático (o que 

provoca alguma insegurança e perceção de não estarem preparados para o trabalho a 

desenvolver no âmbito da Educação Especial). 

No estudo sobre o perfil do DEE realizado por Ribeiro (2014) confirma-se a 

necessidade de uma formação que lhe permita posicionar-se e “defender” os 

pressupostos da Escola Inclusiva. Destaca-se, mais uma vez, a importância da 

“supervisão e avaliação” decorrerem de forma sistemática e reflexiva, de modo a 

melhorar o seu desempenho profissional. Neste estudo assumiu relevo a importância 

de recorrer ao “coaching educacional8” e ao “peer coaching9” de modo a potenciar as 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, que podem colaborar para 

uma efetiva mudança de conceções e de práticas. No âmbito da Formação 

Especializada são identificadas algumas fragilidades e potencialidades na formação do 

DEE, no que se refere à sua formação especializada ( Santos, 2015). Como fragilidades 

destacam-se: ausência componente prática, de preferência em contextos naturais em 

que ocorra intervenção bem como a falta de oportunidades para conceber e elaborar 

documentos, organizar processos, elaboração de materiais e/ou outros recursos, 

sobrevalorização da componente teórica (desligada da prática), duração insuficiente 

da formação, considerando as exigências de especificidade de respostas, no âmbito da 

Educação Especial. Como aspetos mais positivos há a destacar o saber que os 

formandos vão adquirindo ao longo da formação, impacto do processo formativo no 

seu quadro de valores e atitudes (pessoais e profissionais) que permitirá uma forma 

mais flexível e tolerante de enquadra a diferença e responder à diversidade. Além das 

questões anteriormente referidas, importa destacar a importância da Supervisão, em 

simultâneo com a formação de professores, que se assume como um processo 

interativo entre professores, não se resumindo a uma simples orientação mas sim, uma 

construção e partilha de saberes (Ribeiro, 2014). A supervisão tem como funções 

principais a melhoria da prática, o desenvolvimento do potencial individual para a 

aprendizagem e a promoção da capacidade de autorrenovação da organização 

(Oliveira-Formosinho, 2002, citado por Ribeiro, 2014). A avaliação assume outra 

dimensão importante na dimensão da formação do docente uma vez que, com base no 

artigo 39º da Lei de Bases do Sistema Educativo a Avaliação de Desempenho Docente 

(ADD) enquadra-se na intenção de melhorar a qualidade da educação e ensino 

proporcionados, decorrente do desenvolvimento profissional e pessoal do docente. 

São, assim definidos no 40º artigo os objetivos da avaliação: 

 
8“Uma abordagem inovadora, baseada na metodologia de coaching, procurando melhores resultados 

através da ação dos intervenientes, neste caso – alunos, professores e pais – já que este programa foi 

desenhado para o contexto escolar.” (Janota & Barreto, 2017). 

 
9 Peer coaching is a confidential process through which two or more professional colleagues work 

together to reflect on current practices; expand, refine, and build new skills; share ideas; teach one 

another; conduct classroom research; or solve problems in the workplace. Some claim the 

word coaching implies that one person in the collaborative relationship has a different status. 

(http://www.ascd.org/publications/books/61191149/chapters/A-Definition-of-Peer-Coaching.aspx, 

consultado pela última vez a 31 de janeiro de 2010). 

http://www.ascd.org/publications/books/61191149/chapters/A-Definition-of-Peer-Coaching.aspx


22 
 

a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica do docente; b) Contribuir 

para a valorização e aperfeiçoamento individual do docente; c) Permitir a 

inventariação das necessidades de formação do pessoal docente; d) Detetar os 

fatores que influenciam o rendimento profissional do pessoal docente; e) 

Diferenciar e premiar os melhores profissionais; f) Facultar indicadores de 

gestão em matéria de pessoal docente; g) Promover o trabalho de cooperação 

entre os docentes, tendo vista a melhoria dos resultados escolares; e h) 

Promover a excelência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade 

(FNE, 2019, p. 37). 

Com base nesta análise pode considerar-se que os objetivos apresentados se revelam 

fundamentais quer para o desenvolvimento profissional, quer para o desenvolvimento 

pessoal, inclusive para o DEE que assume um papel fulcral na promoção de uma 

Escola Inclusiva. A forma como é avaliado é algo que deve merecer, igualmente, 

reflexão no sentido do seu perfil assumir especificidades que diferem de outros 

docentes. A reflexão sobre o formato de ADD do DEE esteve na base do estudo 

apresentado por Almeida (2019) propondo a reformulação de Dimensões, Elementos 

e Parâmetros a considerar na avaliação de desempenho do DEE, tendo em conta as 

especificidades da sua ação: 

Dimensões/elementos/parâmetros 

Dimensão 1. Científica e Pedagógica 

1.1. Planificação e organização das atividades letivas 

1.1.1. Planificação do ensino de acordo com as finalidades e as aprendizagens 

previstas para cada aluno bem como as diretrizes de referência relacionadas 

com as áreas a intervir. 

1.2. Cumprimento das orientações de referência 

1.2.1. Prática letiva consonante com a investigação teórica e prática sobre as 

causas e implicações das dificuldades dos alunos com quem se intervém. 

1.3. Reflexão crítica do seu processo de ensino e formulação de hipóteses 

explicativas dos resultados 

1.3.1. Desenvolvimento de estratégias de avaliação para as aprendizagens, 

formalizadas em momentos de diagnóstico e de regulação do processo de 

ensino.  

1.3.2. Promoção de processos de autorregulação nos alunos que lhes permitam 

apreciar e melhorar os seus desempenhos.  
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1.3.3. Desenvolvimento de estratégias de avaliação do grau de eficácia da 

intervenção em cada modalidade e contexto, nomeadamente no final de cada 

ciclo de intervenção (normalmente, mas não obrigatoriamente, de um ano). 

1.3.4. Análise crítica do seu processo de ensino e formulação de hipóteses 

explicativas dos resultados e reorientação da planificação e do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de acordo com a 

apreciação realizada e com diretrizes de referência (Almeida, 2019, p. 246). 

Na procura de referenciais que contribuam para a redefinição do perfil do DEE, e com 

base na proposta sobre as Dimensões, Elementos e Parâmetros, que Almeida (2019) 

considera serem adequados para a ADD do DEE, são ainda apresentados os 

indicadores de avaliação que poderem servir de base para a (re) definição do seu perfil 

(Anexo1). 

Ao longo desta análise e reflexão sobre a pertinência da Formação (inicial e 

contínua/em serviço), da Supervisão e da Avaliação para o crescimento pessoal e 

profissional, dos docentes em geral e do DEE em particular, consideramos ser possível 

identificar domínios de maior relevância que poderão colaborar para a clarificação 

sobre requisitos fundamentais no perfil do DEE. 
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3. Perfil do Docente de Educação Especial: Enquadramento legislativo 

Para uma melhor compreensão do enquadramento do perfil do DEE ao longo das 

últimas décadas, importa integrar os contributos da legislação. A análise de legislação 

mais pertinente para a definição do perfil do DEE será a base deste capítulo, onde se 

pretende obter clarificação sobre indicadores que estejam presentes nos diversos 

enquadramentos legislativos. Partindo da Lei de Bases do Sistema Educativo 

(analisando as quatro versões existentes), passando pelos decretos mais específicos 

referentes à integração de alunos com deficiência nas escolas públicas e respetivos 

apoios (Decreto-Lei no 319/91, de 23 de Agosto do Ministério da Educação, bem como 

o Decreto-Lei regulador da Educação Especial (Decreto-Lei no 3/2008 de 7 de janeiro 

do Ministério da Educação, até ao atual diploma referente à Educação Inclusiva 

(Decreto-Lei n.o 54/2018, de 6 de julho da Presidência do Conselho de Ministros), 

pretende-se uma melhor compreensão de todo este percurso. Será dada especial 

atenção aos conteúdos do Despacho Conjunto no 198/99, de 15 de fevereiro do 

Ministério da Educação e Inovação, por ser o que maior contributo dá sobre as 

competências do DEE.  

Todo o sistema educativo português, regulamentado na Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei no 46 de 14 de Outubro de 1986 - Lei de Bases do Sistema Educativo 

(1a Versão) da Assembleia da República,  foi sofrendo alteração até à atualidade. Ao 

analisar este documento podemos encontrar referência à igualdade de oportunidades 

no acesso e sucesso escolares para os alunos que frequentem o sistema educativo 

português: “É da especial responsabilidade do Estado promover a democratização do 

ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso 

e sucesso escolares” (artigo 2º, número 2).  

No capítulo II (Organização do Sistema Educativo), subsecção IV (Modalidades 

especiais de educação escolar) podemos encontrar o indicador que prevê a integração 

de modalidades especiais: a educação especial; a formação profissional; o ensino 

recorrente de adultos; o ensino à distância; o ensino português no estrangeiro, regendo-

se cada uma destas modalidades por disposições especiais. O âmbito e objetivos da 

educação especial (artigo 17º) clarificam que a Educação Especial “visa a recuperação 

e a integração socioeducativas dos indivíduos com necessidades educativas específicas 

devidas a deficiências físicas e mentais” (ponto 1) especificando que esta “integra 

atividades dirigidas aos educandos e ações dirigidas às famílias, aos educadores e às 

comunidades” (número 2). Algumas das funções e competências dos docentes de 

apoio/ensino especial, poderão estar subentendidas aquando da definição dos objetivos 

mais específicos da educação especial (número 3) onde está previsto: 

 

O desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais; a ajuda na 

aquisição da estabilidade emocional; o desenvolvimento das possibilidades de 

comunicação; A redução das limitações provocadas pela deficiência; o apoio 

na inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens deficientes; o 
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desenvolvimento da independência a todos os níveis em que se possa processar; 

a preparação para uma adequada formação profissional e integração na vida 

ativa.  

Além de uma ação mais direta sobre o aluno pode considerar-se a presença de uma 

proposta de intervenção ao nível familiar e social. Na organização da educação 

especial (artigo 18º) está prevista a adoção de “modelos diversificados de integração 

em estabelecimentos regulares de ensino, tendo em conta as necessidades de 

atendimento específico, e com apoios de educadores especializados” (número 1). A 

possibilidade de frequência de instituições específicas, a integração do aluno com 

deficiência, a adaptação de currículos e programas e diferentes formas de avaliação 

são clarificadas ao longo deste artigo (números 2, 3 e 4). Apesar de diversas entidades 

poderem assumir iniciativas do âmbito da educação especial (número 6) cabe ao 

Ministério da Educação a responsabilidade de coordenar e definir normas da educação 

especial ao nível pedagógico e técnico fiscalizando a sua implementação (número 7), 

bem como promover “ações que visem o esclarecimento, a prevenção e o tratamento 

precoce da deficiência” (número 8). No artigo 33º do Capítulo IV (recursos Humanos) 

é feita a indicação de que “são qualificados para o exercício de atividades de apoio 

educativo os indivíduos habilitados com formação superior adequada” (número 3). 

Analisando as versões seguintes (Lei no 115/97 de 19 de Setembro (alteração à Lei n.º 

46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo - 2a Versão) da 

Assembleia da República; Lei no 49/2005, de 30 de agosto (alteração à Lei no 115/97 

- Lei de Bases do Sistema Educativo e primeira alteração à Lei de Bases do 

Financiamento do Ensino Superior - 3a Versão) da Assembleia da República; Lei no 

85/2009 de 27 de Agosto (alteração à lei no 49/2005 - Lei de Bases do Sistema 

Educativo - 4a Versão) da Assembleia da República) não se verificam alterações 

significativas em relação aos domínios da Educação Especial ou especificidade sobre 

a formação dos Docentes de Educação Especial. Consideramos que a Lei de Bases do 

Sistema Educativo na sua 1ª versão (1986) já considerava significativamente a 

presença de alunos com necessidade de um acompanhamento especializado, tendo sido 

no Despacho - Conjunto no 198/99, de 15 de fevereiro do Ministério da Educação e 

Inovação que teve como objetivo definir para cada área de formação especializada as 

competências nos domínios da “análise crítica, de intervenção, de formação, 

supervisão e avaliação, bem como de consultoria” (p.3136). 

 

Competências de Análise Crítica: 

1) Interpretar a escola e a organização do currículo à luz dos contributos 

teóricos das ciências da educação na vertente das necessidades educativas 

especiais; 

2) Fundamentar o processo de tomada de decisão em procedimentos de 

investigação e de inovação educacional; 
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3) Posicionar-se face a modelos de resposta às necessidades educativas 

especiais e aos quadros conceptuais que os fundamentam. 

Competências de Intervenção: 

1) Identificar necessidades educativas especiais, limitações físicas e 

desvantagens sociais no quadro do desenvolvimento social e educativo dos 

alunos; 

2) Aplicar técnicas de aconselhamento e de diferenciação pedagógica; 

3) Apoiar ativamente a diversificação de estratégias e de métodos educativos, 

por forma a promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e 

dos jovens; 

4) Proceder a transformações e adaptações do currículo regular decorrentes 

das necessidades educativas especiais; 

5) Desenvolver, como docente, programas em áreas específicas de 

aprendizagem ou no âmbito de intervenções curriculares alternativas para 

alunos portadores de deficiências de baixa incidência, nomeadamente cegos, 

surdos ou multideficientes; 

Competências de formação, de supervisão e de avaliação: 

1) Apoiar a formação contínua de professores de ensino regular e cooperar na 

formação dos professores especializados e dos órgãos de administração e 

gestão das escolas; 

2) Apoiar os professores de ensino regular, na sala de aula, em tarefas de 

diferenciação pedagógica, para uma melhor gestão de turmas heterogéneas 

em processos de educação inclusiva, numa escola para todos; 

3) Proceder ao diagnóstico de necessidades educativas especiais dos alunos 

tendo como referenciais o currículo e os padrões do desenvolvimento social 

correspondentes à idade cronológica, em articulação com o desenvolvimento 

dos projetos educativos das escolas. 

Competências de consultoria: 

1) Apoiar os órgãos de direção executiva e de coordenação pedagógica das 

escolas e os professores na conceção de projetos educativos e curriculares que 

propiciem uma gestão flexível dos currículos e a sua adequação às realidades 

locais, aos interesses e às capacidades dos alunos; 

2) Assessorar e apoiar os centros de formação das associações de escolas no 

planeamento e execução de programas de formação 

Este será o documento de referência para a análise, interpretação e discussão dos 

resultados do estudo por nós realizado. 
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Importa destacar que no próprio despacho é feita a indicação de que “tratando-se de 

um primeiro referencial, considera-se que o mesmo deverá ser objeto de reapreciação 

no prazo de cinco anos, por forma a possibilitar o seu ajustamento à evolução que, 

previsivelmente, se fará sentir no sistema educativo”, o que não se verificou. Passados 

mais de 20 anos sobre este despacho urge a sua revisão, nomeadamente no que se 

refere à área de formação especializada de educação especial, onde tantas mudanças 

se operaram nas últimas duas décadas.  

Analisaremos, assim, os decretos que foram sendo publicados no sentido de 

regulamentar os referenciais e procedimentos no domínio da Educação, procurando 

encontrar indicadores que contribuam para o ajustamento de funções e competências 

do DEE. 

O Decreto-Lei no 319/91 de 23 de Agosto do Ministério da Educação, surge da 

necessidade de atualização, quer ao nível dos conceitos e terminologia utilizada até à 

data, quer pela necessidade de regulamentar medidas com vista a uma resposta mais 

adequada às necessidades dos alunos portadores de deficiência, que frequentam a 

escola pública portuguesa. Assim, verifica-se a introdução do conceito de 

“Necessidades Educativas Especiais” (NEE), responsabilização nas respostas 

educativas/pedagógicas e abertura da escola pública a todos os alunos com 

“deficiência ou dificuldades de aprendizagem” (p.4390). Define, ainda, um conjunto 

de medidas que devem ser aplicadas de forma ponderada (e só quando se revelem 

indispensáveis) aos alunos que integrem a definição de NEE. Na busca de indicadores 

sobre as funções e competências do DEE, neste documento, encontramos apenas no 

artigo 13º (Competências) a indicação de que compete à gestão/órgão de administração 

“a) aplicar o regime educativo especial, sob proposta conjunta dos professores do 

ensino regular e de educação especial, ou dos serviços de psicologia e orientação, 

consoante a complexidade das situações” (p. 4391) e b) encaminhamento (conforme o 

artigo 12º, possibilita que nos casos em que a aplicação das medidas seja insuficiente, 

tendo em conta o tipo e o grau de deficiência, seja possível o encaminhamento para 

instituições de educação Especial. No artigo 17º (responsável pelo Programa 

Educativo Individual) verifica-se que esta é atribuída ao DEE. 

Neste ponto da análise que estamos a desenvolver importa destacar que em 1999 é 

feita a publicação o Despacho - Conjunto no 198/9910, de 15 de fevereiro do Ministério 

da Educação e Inovação (1999) e é criado o Grupo Disciplinar de Educação Especial 

(Decreto-Lei no 27, de 10 de fevereiro de 2006 do Ministério da Educação).   

Assim, em 2008 verificava-se já a existência do Grupo Disciplinar de Educação 

Especial e a definição de um Departamento de EE ou de Serviços Educativos de Apoio 

 
10 Trata-se de um diploma legal que, em articulação com outras medidas entretanto adotadas pelo 

Governo, designadamente a revisão do Estatuto da Carreira Docente e aprovação do regime de 

Autonomia, Administrativa e Gestão dos Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar dos Ensinos 

Básico e Secundário, operadas, respetivamente, pelo Decreto – Lei n.º 1/98, 2 de Janeiro, e pelo Decreto 

– Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, que visa a construção de uma escola autónoma, democrática e de 

qualidade” (Despacho - Conjunto no 198/99, de 15 de fevereiro do Ministério da Educação e Inovação,  

p. 3136). 
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Especializado, com a participação dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), o 

que remete muitas das funções para os serviços desenvolvidos no âmbito da Educação 

Especial. Analisando o Decreto - Lei no 3/200811 de 7 de janeiro do Ministério da 

Educação verificamos, por exemplo, no artigo 6º (Processo de avaliação da criança ou 

jovem referenciados), deve o conselho executivo: 

 a) Solicitar ao departamento de educação especial e ao serviço de psicologia 

um relatório técnico-pedagógico conjunto, com os contributos dos restantes 

intervenientes no processo, onde sejam identificadas, nos casos em que tal se 

justifique, as razões que determinam as necessidades educativas especiais do 

aluno e a sua tipologia, designadamente as condições de saúde, doença ou 

incapacidade; b) Solicitar ao departamento de educação especial a 

determinação dos apoios especializados, das adequações do processo de ensino 

e de aprendizagem de que o aluno deva beneficiar e das tecnologias de apoio 

(número 1, p. 156).  

No Capítulo IV (Medidas Educativas) verificamos que na medida Apoio Pedagógico 

Personalizado (artigo 17º) a atuação do DEE está prevista apenas para a alínea d) O 

reforço e desenvolvimento de competências específicas definindo que  

O apoio definido na alínea d) do n.º 1 é prestado, consoante a gravidade da 

situação dos alunos e a especificidade das competências a desenvolver, pelo 

educador de infância, professor da turma ou da disciplina, ou pelo docente de 

educação especial (p.158). 

No artigo 25º (Unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com 

perturbações do espectro do autismo) é definido que “As escolas ou agrupamentos de 

escolas com unidades de ensino estruturado integram docentes com formação 

especializada em educação especial” (número 4, p. 162), bem como no Artigo 26.º 

(Unidades de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência e 

surdocegueira congénita) em que está igualmente previsto que “As escolas ou 

agrupamentos de escolas com unidades especializadas integram docentes com 

formação especializada em educação especial” (ponto 5, p. 162).  

No capítulo VI, nas Disposições Finais (artigo 28º) é clarificado o Serviço Docente 

que define que “as áreas curriculares específicas12 definidas no n.º 2 do artigo 18.º, os 

 
11 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 dos alunos com 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 (artigo 1º, p. 155).  

 
12 “As adequações curriculares podem consistir na introdução de áreas curriculares específicas que não 

façam parte da estrutura curricular comum, nomeadamente leitura e escrita em braille, orientação e 

mobilidade; treino de visão e a atividade motora adaptada, entre outras” (Decreto – Lei nº 3/2008, Artigo 

18º, ponto 2, p. 158). 
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conteúdos13 mencionados no n.º 3 do mesmo artigo, e os conteúdos curriculares14 

referidos no n.º 3 do artigo 21.º são lecionadas por docentes de educação especial.” 

Com base na análise desenvolvida importa reconhecer que o documento que melhor 

define o perfil do DEE é o Despacho Conjunto no 198/99, de 15 de fevereiro do 

Ministério da Educação e Inovação, que se encontra, no entanto desatualizado, fazendo 

ainda referência ao Decreto-Lei nº 319/91. Fazendo uma breve análise deste despacho 

constatamos que a sua elaboração decorre, como já vimos anteriormente, da definição 

de Perfis de formação na formação especializada de professores, nomeadamente da 

“Área de formação especializada de educação especial” (p.3136). Este diploma visa a 

qualificação do DEE no exercício de funções de “apoio, de acompanhamento e de 

integração socioeducativa de indivíduos com necessidades educativas especiais”.  

O Decreto-Lei n.o 54/2018, de 6 de julho, da Presidência do Conselho de Ministros,  

prioriza uma escola inclusiva onde todos “encontram respostas que lhes possibilitam 

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

social “ (p. 2918). Destacam-se os contributos de referenciais a nível internacional, 

como a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) e a Declaração 

de Lisboa sobre Equidade Educativa (2015), sem perder de vista objetivos da Agenda 

2030 da ONU. Como princípios orientadores destacam-se: Educabilidade Universal, 

Equidade, Inclusão, Personalização, Flexibilidade, Autodeterminação, Envolvimento 

Parental e Interferência mínima (Artigo 3º, p. 2920). 

Analisaremos, o Decreto-Lei nº 54/2018 de modo a encontrar orientações/ indicadores 

que colaborem para as funções e competências do DEE. 

No que se refere às funções do DEE, podemos verificar que são apresentados dois 

domínios de intervenção, nomeadamente, o trabalho de suporte aos docentes do 

grupo/turma e o trabalho complementar que pode ser desenvolvido em contexto de 

sala de aula e/ou noutros contextos educativos (Ferreira, 2019). 

Os DEE são, pois, identificados como recursos específicos de apoio à aprendizagem e 

à inclusão (Decreto-Lei nº 54/2018, Capítulo III, artigo11º, alínea a), nº1) e clarifica-

se que  

O docente de educação especial, no âmbito da sua especialidade, apoia, de 

modo colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes 

 
 
13  “A adequação do currículo dos alunos surdos com ensino bilingue consiste na introdução de áreas 

curriculares específicas para a primeira língua (L1), segunda língua (L2) e terceira língua (L3): a) A 

língua gestual portuguesa (L1), do pré -escolar ao ensino secundário; b) O português segunda língua 

(L2) do pré -escolar ao ensino secundário; c) A introdução de uma língua estrangeira escrita (L3) do 3.º 

ciclo do ensino básico ao ensino secundário” (Decreto – Lei nº 3/2008, artigo 18º, ponto 3, p. 158). 

 
14 “O currículo específico individual inclui conteúdos conducentes à autonomia pessoal e social do aluno 

e dá prioridade ao desenvolvimento de atividades de cariz funcional centradas nos contextos de vida, à 

comunicação e à organização do processo de transição para a vida pós-escolar. (Decreto – Lei nº 3/2008, 

artigo 21º, ponto 3, p.159). 
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do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço 

das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, 

representação e expressão (número 4, p.2922).  

Na constituição da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

está igualmente prevista a participação do DEE (artigo 12º, alínea b), número 3). Na 

clarificação sobre o Centro de Apoio à Aprendizagem (artigo 13º) é reforçada 

novamente a intervenção do DEE, elucidando que “a ação educativa promovida pelo 

centro de apoio à aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno, 

convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente 

de educação especial” (número 3, p.2923). 

Nas escolas de referência para o domínio da visão (artigo 14º) são diversas as 

competências15 previstas para o DEE, na área da visão (alíneas a), b), c), d), e) do 

número 3, p.2923). Em relação às Escolas de referência para a educação bilingue é 

feita a referência à integração de docentes de educação especial na área da surdez 

(número 2, artigo 15º) não havendo, no entanto, especificação de competências, apenas 

a indicação sobre a importância de garantir o acesso à informação e ao currículo, 

recorrendo a equipamentos e materiais de suporte visual às aprendizagens (número 3).   

Deste modo, constata-se que o DEE “tem protagonismo efetivo no desenvolvimento 

de uma Escola Inclusiva” além de se prever que desempenhe “um papel essencial no 

processo de flexibilidade curricular, na abordagem multinível, contribuindo para a 

promoção de competências cognitivas, sociais e emocionais” indo ao encontro, quer 

das competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, quer da 

promoção de aprendizagens que permitam o desenvolvimento do potencial máximo de 

cada um e todos os alunos (Ferreira, 2019, p.21).  

 
15 a) Promover o desenvolvimento de competências emergentes da leitura e escrita em braille, na 

educação pré-escolar; 

b) Lecionar a área curricular de literacia braille contemplando a aplicação de todas as grafias 

específicas, no ensino básico e secundário; 

c) Assegurar a avaliação da visão funcional tendo por objetivo a definição de estratégias e materiais 

adequados; 

d) Promover o desenvolvimento de competências nas áreas a que se referem as alíneas b), c) e d) do n.º 

1; 

e) Assegurar o apoio aos docentes e a sua articulação com os pais ou encarregados de educação.
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4. Contributos para (re)desenhar o Perfil do Docente de Educação Especial  

A partir deste enquadramento importa, agora, procurar indicadores sobre a forma como 

o perfil do DEE se (re)desenha, também com contributos de outros países, outras 

leituras de escola, outras reflexões que podem aportar algum estímulo a esta reflexão.  

A forma como era pensada a Educação Especial numa resposta à deficiência e a alunos 

“especiais” estará obrigatoriamente ultrapassada com o Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 

de julho (entre outros referenciais legislativos e de vária ordem). O conceito de 

“Necessidades Educativas Especiais” (NEE) é abandonado perante o reconhecimento 

de que a resposta da escola se deve traduzir no aumento de participação de TODOS, e 

de CADA UM dos alunos.  

A forma como é dada resposta às diversas necessidades apresentadas por todos os 

alunos, que habitualmente se lê na expressão “apoio”, deve merecer uma reflexão 

aprofundada. Rodrigues (2018) distingue apoios “visíveis” (proporcionados pela e na 

escola) e os apoios “invisíveis” (dados em casa, Centros de Explicações, etc.) sendo 

esta (in)visibilidade das necessidades que tende a definir os “apoios” a que os alunos 

têm acesso. São assim destacados 3 aspetos referentes ao “apoio pedagógico”: 1) 

precocidade e eficácia (é importante que o apoio seja prestado aos primeiros sinais de 

dificuldade, não sendo necessário um diagnóstico clínico, mas sim uma adequada 

avaliação pedagógica); 2) forma de prestação do apoio (se o apoio se resumir a “fazer 

mais do mesmo” (p.83) a tendência será reproduzir o que se passou na aula quando o 

que realmente é importante é a forma inovadora e motivadora de apresentar o 

conteúdo, proporcionando um “segundo fôlego ao aprendiz”, p.84); 3) os modelos de 

apoio utilizados devem afastar-se do modelo compensatório/clínico (associado à 

intervenção junto do individuo – logo, individual – considerando a sua 

disfunção/doença) enquadrando-se cada vez mais na intervenção em contextos 

naturais e com abordagens cooperativas/colaborativas (mentoria, tutoria – em especial 

de Pares –, entreajuda, etc.). Esta conceção de apoio (entre outras dimensões em 

mudança na escola) deverão orientar a questão sobre a qual refletimos: como 

redesenhar as competências e funções dos DEE à luz destes novos traços de inclusão, 

flexibilidade, universalidade, entre outros aspetos (?). 

Na senda da clarificação sobre “apoios”, Alves (2019) destaca que o conceito de 

“Necessidades Educativas Especiais” não é utilizado, mas sim a designação 

“necessidades de apoio adicional” ou “apoio adicional à aprendizagem” (p.4), sendo o 

grupo de alunos que recebe esta resposta relativamente alargado, podendo ser 

diversificadas as razões pelas quais podem ter estes apoios como resposta16.  

 
16 “As políticas indicam um vasto número de fatores que podem influenciar que uma criança necessite 

de apoio adicional, tais como questões de língua, etnicidade, classe social, pobreza, deficiência ou 

dificuldade de aprendizagem, bem como ser jovem cuidador, viver com pais que tenham problemas de 

saúde mental, experienciar uma morte na família, ou ter um percurso escolar com interrupções. Ou seja, 

condições que a longo ou curto prazo podem afetar de forma negativa a capacidade de aprendizagem 

da criança ou do jovem e que fazem com que a escola tenha de pensar sobre melhores formas de apoiar 

a aprendizagem e o sucesso de cada aluno/a” (Alves, 2019, p.4 e 5). 
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Deste modo, as recentes alterações ao nível legislativo remetem para uma mudança de 

paradigma onde se prevê que a inclusão deve assumir de forma efetiva o espaço até 

agora dominado pela integração (muito focada apenas nos alunos portadores de uma 

condição de deficiência e não em todos os que possam, em algum momento, 

experienciar, necessidades educativas). Este movimento traz consigo muitos desafios, 

nomeadamente no que se refere ao papel do Docente de Educação Especial (DEE), na 

específicidade das suas funções e competências, sendo o referencial para tal perfil o 

Despacho Conjunto nº 198/99, de 3 de março. Recentemente, a direção da Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial (ANDEE) tomou posição17 sobre a 

importãncia da clarificação e reflexão sobre o perfil do DEE. As questões que se 

destacam referem-se a um “debate” sobre funções de um DEE num tempo de Educação 

Inclusiva (ANDEE, 2018). 

As perceções das competências dos Professores de Educação Especial (PEE)18 com 

base no referencial do Despacho Conjunto 198/99, de 15 de fevereiro, bem como a 

opinião sobre aspetos organizativos e legislativos, formam os objetivos do estudo 

realizado por Pires e Rodrigues (2011) . Considerando as áreas de competência 

(análise crítica, intervenção, formação, supervisão e avaliação e consultoria), previstas 

no referido despacho os resultados indicam que os docentes manifestam pouca 

satisfação, discordando com o atual estatuto do PEE, percecionando-se como uma 

classe desvalorizada. Nas competências de análise crítica os PEE referem um maior 

apoio ao Professor do Ensino Regular (PER), destacando a pertinência da inovação e 

da investigação para as suas práticas e referenciais orientadores. Na área da 

intervenção destaca-se que os PEE com mais experiência se sentem mais à vontade 

nas práticas de diferenciação pedagógica e nas interações em contexto de sala de aula. 

Também a ação junto da comunidade educativa e família é mais valorizada e 

promovida a sua participação e envolvimento. Ao nível da formação verificou-se que 

todos os PEE planeiam e realizam ações de formação para professores da sua escola e 

para a comunidade educativa, reconhecendo a insuficiente oferta de formação contínua 

e a pouca adesão à existente. Na área da supervisão, é reconhecida uma maior 

recetividade dos PER em relação aos PEE mais experientes, estando presente a 

vontade de trabalhar colaborativamente. Na consultadoria e é onde se verifica maior 

ausência de participação estando indicada como limitação a falta de representação do 

EE em estruturas da escola, como o Conselho Pedagógico). As opiniões divergem 

sobre a satisfação quanto à prática dos PEE, sendo feitas algumas propostas como uma 

maior articulação entre os diversos intervenientes no processo educativo e maior 

disponibilidade de horário para acompanhamento ao PER e para o desenvolvimento 

de competências específicas. 

 

 
17http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2018/02/perfil-profissional-do-professor-de.html (consultado 

pela última vez em 30 de janeiro de 2020). 
18 Designação assumida no estudo. 

http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2018/02/perfil-profissional-do-professor-de.html
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Como contributos para a redefinição de competências e funções do DEE importa 

clarificar primeiramente qual o seu âmbito de ação. Nesse sentido, e com base na 

análise da partilha de informação num modelo de entrevistas realizadas por  Prata e 

Santos (2019) a Diretores de Agrupamentos (4); Coordenadores da EMAEI (4) e DEE 

(4), elencamos algumas das funções e competências reconhecidas, atualmente aos 

DEE: 

» Papel relevante na integração e inclusão de todos os alunos, no apoio à gestão 

e nas dinâmicas pedagógicas e organizacionais dos agrupamentos; 

» Reconhecimento da sua capacitação, experiência, dedicação e até vocação; 

» Garantia a promoção do sucesso educativo dos alunos, nomeadamente na 

colaboração prestada às estruturas intermédias dos contextos educativos, nas 

respostas mais adequadas a cada aluno/situação; 

» Reforço dos valores da diversidade, educação de qualidade, igualdade de 

oportunidades, participação, flexibilização curricular e personalização da 

planificação didática;  

» Papel importante na gestão de mudanças de mentalidade e vivências na 

comunidade escolar; 

» Contributo para o percurso com vista ao sucesso e construção de uma escola 

mais justa e inclusiva (p.35). 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 54/2018, de 7 de julho, e subjacente 

operacionalização surgem alterações (conforme já referimos anteriormente), que ao 

nível do conteúdo funcional das ações do DEE, quer na redefinição das estruturas 

(organização), quer da própria conceção do sistema educativo/escola. No entanto, o 

referido Decreto-Lei não é claro ou objetivo em relação ao perfil do DEE, o que remete 

para um enquadramento de alguma indefinição e ambiguidade. No que se refere às 

ações/competências do DEE possíveis de identificar, destacam-se: 

» Componente letiva potencialmente desenvolvida em múltiplos ambientes 

(sala de aula com a turma; Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA); 

» Assessoria à EMAEI; 

» Trabalho colaborativo/consultoria junto de outros docentes 

(corresponsabilização); 

» Promoção das políticas de inclusão no Agrupamento de Escolas/Escolas Não 

Agrupadas (AE/ENA); 

» Papel do DEE como facilitador das dinâmicas de uma escola em que TODOS 

aprendem, com vista a uma maior equidade e sucesso (explorando o potencial 

máximo de cada aluno); 

» Ação pertinente na identificação de barreiras à aprendizagem e contribui para 

a implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

» Papel tão mais completo e enriquecedor quanto mais a montante for 

desenvolvido, nomeadamente no apoio à gestão e definição de políticas 
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educativas (projeto educativo, constituição de turmas, distribuição de serviço 

letivo, definição do Plano Anual de Atividades (PAA)); 

» Reconhecimento do seu papel a um nível micro e macro das organizações; 

» Relevância da sua profissionalidade (competência reflexiva e investimento 

na formação contínua) (pp.38 e 39). 

Considerando a multiplicidade e a indefinição de funções na ação do DEE reforçada, 

pelos autores, a pertinência de redesenhar as competências e funções do DEE. No 

mesmo sentido, apesar de abordar a especificidade inerente à avaliação de desempenho 

do DEE. 

Uma reflexão sobre a especificidade do perfil do DEE é desenvolvida por Almeida 

(2019), conforme analisado anteriormente, nomeadamente no domínio da Avaliação 

de Desempenho Docente (ADD), possibilitando a revisão de algumas ideias-chave 

sobre as suas competências e funções. Além de considerar que a avaliação de 

desempenho deste docente (com características tão específicas) ao fazer uso os 

mesmos indicadores de avaliação que aplica aos restantes docentes pode ser errada, 

destaca aspetos que são evidenciados como insatisfatórios no exercício da sua 

profissionalidade, nomeadamente o “número crescente ou grande de casos, falta de 

clareza nos seus papéis, falta de apoio administrativo, burocracia excessiva, 

sentimentos de isolamento e solidão e pouca colaboração com colegas” (p. 230). 

Considera, pois, que para uma avaliação de desempenho mais justa deverá existir um 

conjunto de indicadores de boas práticas que apoiem a experiência deste docente, 

advindo daqui a confirmação de que atualizar/redefinir as competências (perfil) do 

DEE se revela urgente. 

O desenho de competências, funções e papéis a desempenhar no âmbito da Educação 

Especial pode encontrar-se definido em outros, nomeadamente no País de Gales 

(Welsh Government, 2017), onde o perfil do Coordenador de Educação Especial19 tem 

traçados os seus indicadores. Ao analisarmos este perfil importa recolher algumas 

propostas que façam sentido no enquadramento legal atual do nosso país. 

A definição de um Código de Práticas em Educação Especial (Welsh Department) 

colabora para a clarificação do papel do Coordenador de Educação Especial (CEE); a 

saber: i) Supervisionar os processos de todos os alunos com NEE20, garantindo que as 

informações relevantes sobre o indivíduo sejam analisadas, registadas e atualizadas; 

ii) Contacto e aconselhamento com colegas (docentes); iii) Gestão da equipa de 

professores da SEN e/ou assistentes de apoio à aprendizagem; iv) Contribuir para o 

 
19 The SENCo is the individual with overall responsibility for ensuring the coordination of provision 

for all learners with SEN within the school is undertaken. The role should be viewed in the same light 

as other strategic roles undertaken within the school. 

The SENCo, working closely with the headteacher, senior management and fellow teachers, should be 

closely involved in the strategic development of SEN policy and provision. The SENCo has 

responsibility for day-to-day operation of the education setting’s SEN policy and for coordinating 

provision for learners with SEN, particularly through School Action and School Action Plus. 

 
20 Utilizaremos a terminologia expressa no documento em análise ainda que traduzida – SEN (Special 

Education Needs) corresponde a NEE (Necessidades Educativas Especiais) (Government, 2017). 
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desenvolvimento profissional e formação de funcionários; v) Garantir a ligação com 

os pais e outros profissionais em relação aos alunos com NEE; vi) Contacto com 

entidades externas, incluindo os serviços de psicologia educacional e de apoio, 

serviços sociais e de saúde, órgãos voluntários e também Cursos Profissionais (Careers 

Wales) para alunos em idade escolar que se aproximam dos 16 anos (p.4).  

No mesmo regulamento (Código de Práticas) está definido que, perante um aluno com 

NEE que chegue ao contexto educativo, o Diretor, Coordenador de EE e outros 

intervenientes devem: i) de forma atempada utilizar as informações resultantes da 

experiência educacional anterior do aluno para fornecer pontos de partida para o 

desenvolvimento de um currículo adequado para a criança; ii) garantir que os estilos 

de aprendizagem do aluno sejam levados em consideração para assegurar que haja 

oportunidades planificadas de continuidade e progressão; iii) identificar e focar a 

atenção nas habilidades do aluno e destacar áreas de ação antecipada para apoiar o 

aluno dentro da turma; iv) usar os processos de avaliação curricular e de linha de base 

para permitir que a criança mostre o que sabe, entende e pode fazer, além de identificar 

quaisquer dificuldades de aprendizagem; v) garantir que a observação e avaliação 

contínuas forneçam feedback regular aos professores e pais sobre as realizações e 

experiências do aluno e que os resultados dessa avaliação sejam a base para o 

planeamento dos próximos passos da aprendizagem do aluno; vi) envolver os pais no 

desenvolvimento e implementação de uma abordagem de aprendizagem conjunta 

(articulada) em casa e na escola (p.5). 

O tempo e recursos suficientes para o desenvolvimento de uma responsabilidade eficaz 

é fundamental para o exercício destas funções, nomeadamente uma diminuição de 

tempo no ensino (tempo letivo). Para a adequada implementação destas medidas o 

CEE deverá ser apoiado pela Direção, não devendo ser acrescentada ao seu papel 

funções que não estejam relacionadas diretamente com o processo ensino-

aprendizagem. A monitorização sobre o impacto das intervenções e os resultados está 

igualmente prevista nas suas funções, bem como a gestão de informação sobre os 

alunos com NEE (devendo dominar conhecimentos sobre as problemáticas em geral) 

que, por sua vez, colaboram para a monitorização do sistema/escola (Byers & Ho, 

2018; Marchetti, 2019). 

Importa destacar que esta responsabilização não está centrada apenas na figura do 

CEE, esta inicia-se nos agentes legisladores e em todas as estruturas da comunidade, 

que devem colaborar para a mesma intenção. 

Analisaremos de forma sucinta o “Anexo A” (Welsh Government, 2017) que 

apresentamos em anexo no presente trabalho (Anexo 2) e que clarifica sobre o papel 

(eficaz) do CEE. Neste documento é destacado que existem padrões, referenciais de 

qualidade e de liderança definidos e que estes devem ser os referenciais da prática de 

todos os docentes. Neste sentido foi elaborada uma lista de verificação, não apenas 

para o CEE, mas também para a própria escola, clarificando sobre as atividades que 

podem ser realizadas com vista aos padrões a atingir, tendo em conta a especificidade 

das suas funções (CEE). Apresentaremos a informação de modo estruturado, 

considerando as dimensões e descritores gerais das competências, sendo remetido para 
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anexo 3 a tabela com todas as dimensões, os descritores gerais e os descritores 

específicos. 

 

1) Dimensão Profissional: 

✓ Conhecer e entender as estruturas estatutárias e regulamentares e os 

desenvolvimentos relevantes ao nível nacional e local;  

✓ Conhecer e entender as NEE21 (SEN) de alta incidência22 e como eles podem 

afetar a participação e a aprendizagem dos alunos; 

✓ Usar evidências sobre aprendizagem, ensino e avaliação em relação aos 

alunos com NEE para intervir pedagogicamente. 

 

2) Desenvolvimento Estratégico das Políticas e dos Procedimentos no 

âmbito das NEE 

✓ Trabalhar estrategicamente com colegas e diretores/decisores; 

✓ Compreender o planeamento financeiro estratégico, a gestão de orçamento e 

como usar os recursos de acordo com os princípios definidos; 

✓ Fornecer evidências de estratégias para melhorar os resultados dos alunos 

(NEE). 

 

3) Coordenação 

✓ Desenvolver, utilizar, monitorizar e avaliar estrategicamente as estruturas 

educativas; 

✓ Utilizar ferramentas para reunir, analisar e usar dados;  

✓ Implementar o trabalho da equipe e gerir os recursos 

 

4) Liderar, orientar e apoiar os Colegas  

✓ Fornecer orientação profissional ao trabalho de outras pessoas 

✓ Liderar o desenvolvimento de funcionários. 

 

5) Trabalhar em parceria com Alunos, Famílias e outros profissionais 

✓ Envolver-se com fontes externas de suporte e conhecimento; 

✓ Consultoria, envolvimento e comunicação com alunos, colegas e pais para 

aprimorar a aprendizagem e as conquistas dos alunos. 

Em síntese, consideramos que são diversos os contributos para a reformulação do 

Perfil do DEE, tendo em conta o Perfil dos Professores Inclusivos (AEDEE, 2012), os 

indicadores apresentados para o Perfil do Coordenador de Educação Especial 

(Government, 2017; Marchetti, 2019), bem como nos resultados de diversos estudos e 

reflexões analisados (Ferreira, 2019;  Madureira & Leite, 2019; Pires & Rodrigues, 

2011; Rodrigues & Lima-Rodrigues, 2011; Santos, 2015; Vasconcelos, 2012).  

 
21 Tradução: SEN (Special Education Needs) = NEE (Necessidades Educativas Especiais). 

 
22 Necessidades educacionais especiais de alta incidência são aquelas que ocorrem com mais frequência 

na população em geral. 
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METODOLOGIA 

Enquadramento Metodológico do Estudo 

 

O perfil de competências do DEE encontra-se regulado no Despacho Conjunto n.º 

198/99, de 15 de fevereiro. Este despacho foi elaborado num contexto claramente 

distinto daquele que se vive atualmente. As mudanças de legislação e definição de 

pressupostos que se orientam para uma escola/educação inclusiva e equitativa 

remetem para a necessidade de discussão e reflexão, sobre o perfil de competências 

destes profissionais na atualidade. A necessidade de clarificação sobre as 

competências e funções destes profissionais, tendo como referência o enquadramento 

legislativo atual, nomeadamente para a Educação Inclusiva, bem como a análise de 

contributos teóricos recentes, emoldura este estudo. No sentido de compreender quais 

os fatores mais relevantes, na ótica do DEE, para a construção da sua identidade 

profissional procuramos, através deste trabalho, conseguir uma leitura mais holística 

sobre a forma como estes profissionais se sentem, vivenciam e refletem sobre as suas 

competências, atribuições e prática profissional. 

 

Objetivos 

Os objetivos deste estudo são: a) identificar domínios do perfil do DEE (através de 

uma amostra de 166 docentes de educação especial portugueses), tendo como 

enquadramento as práticas (competências e funções) que regulam a sua atividade 

docente; b) registar qual o posicionamento crítico que estes profissionais têm face à 

sua profissão (refletindo sobre indicadores de reformulação/ajustamento que 

propõem); c) refletir sobre os contributos de alguns referenciais recentes (decorrentes 

da revisão teórica) para a redefinição do Perfil do DEE. 

 

Participantes  

No estudo participaram 166 docentes, de todo o país, que responderam ao questionário 

sobre o “Perfil de Competências do Docente de Educação Especial”, elaborado pelo 

Núcleo de Investigação da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

(NI_ANDEE). 

 

 

Instrumento 

O questionário elaborado para este estudo foi estruturado com vista à obtenção de 

informação, junto dos DEE, que possibilite um melhor entendimento sobre o que 

pensam, o que identificam como facilitadores e barreiras para a sua ação, quais os 

aspetos que, na sua opinião, relevam para a reformulação do seu perfil de competências 
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(Despacho Conjunto nº 189/99), face ao enquadramento legal que vigora (Decreto-Lei 

nº 54/2018) e que reenquadra a ação profissional destes docentes.  

O questionário tem como título “Perfil de Competências do Docente de Educação 

Especial”23 e é estruturado em 5 domínios aglutinadores [Identificação; 

Caracterização da situação presente de trabalho; Modelo que considera mais útil para 

a sua intervenção na escola; Designação dos Docentes de Educação Especial; Inclusão 

na Escola].  

No domínio da identificação (1) pretende-se caracterizar os participantes quanto ao 

número de anos de serviço (total), número de anos de serviço em Educação Especial, 

a formação obtida (para exercício de funções em Educação Especial), o local de 

trabalho e nível de escolaridade em que exercem funções. O levantamento desta 

informação permite contextualizar onde e em que formato decorre a ação dos DEE. 

No segundo domínio, Caracterização da situação presente de trabalho pretende a 

obtenção de informação sobre como é distribuído o tempo letivo, e não letivo, dos 

docentes, no seu horário semanal, permitindo aprofundar o número de horas atribuídas 

a funções de ação direta junto de alunos ou na execução de outras funções como o 

apoio a outros docentes, apoio à escola/gestão, apoio à família/comunidade, reuniões, 

construção de materiais/recursos e planificação. O levantamento sobre os níveis de 

satisfação, dos DEE, quanto a esta distribuição de serviço (tendo por referência o seu 

horário semanal) permite compreender quais os fatores que indicam como 

satisfatórios/insatisfatórios em relação a esta distribuição. No domínio 3. Modelo que 

considera mais útil para a sua intervenção na escola solicita que os DEE indiquem 

que alterações deveriam ocorrer em áreas como: competências, intervenção na escola, 

distribuição de serviço, legislação, formação (conteúdos e modelos) e recursos 

(equipamentos e materiais). Através destas questões poderemos enquadrar como se 

reveem nas suas competências de análise crítica, intervenção, 

formação/supervisão/avaliação e consultoria. Poderemos, ainda, obter informação 

complementar que nos permita compreender o que é que na perspetiva dos docentes 

lhes permite, ou não, que a sua intervenção seja mais eficaz, mais profícua e válida, 

nos seus contextos profissionais. O domínio 4. Designação dos DEE procura 

percecionar qual o posicionamento dos DEE sobre a designação do seu Grupo 

Disciplinar, atendendo que, com base no atual enquadramento legal há uma maior 

validação do paradigma de uma escola inclusiva que tende a distanciar-se de uma 

abordagem mais centrada nos défices e categorização dos alunos, anteriormente 

emoldurada pela Educação Especial. Na sequência deste movimento e considerando 

algumas reflexões que surgem sobre o papel da Educação Especial na Educação 

inclusiva, pretendemos auscultar os participantes sobre esta questão, e quais as 

sugestões que propõem, na eventualidade de considerarem pertinente a mudança de 

designação. O domínio 5. Inclusão na Escola solicita que os docentes indiquem quais 

as medidas que consideram prioritárias para melhora a inclusão na sua escola. Com 

esta questão é dada voz aos DEE sobre o que, na sua perspetiva, é prioritário que ocorra 

 
23 https://proandee.weebly.com/nucleoinvestigacaoproinclusao.html (consultado em 12 de março de 

2020) 

https://proandee.weebly.com/nucleoinvestigacaoproinclusao.html
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(ou não) nas suas escolas, para que estas sejam contextos mais inclusivos. Acreditamos 

que poderemos obter indicadores significativos que colaborarão quer para uma melhor 

compreensão do posicionamento dos DEE quanto a diversas variáveis dos seus 

contextos profissionais, quer como pistas que poderão apoiar o processo de reflexão 

que urge, para uma breve, consistente e coerente redefinição do perfil de competências 

destes docentes. Pretendemos, assim, que este estudo, através da informação obtida 

através deste questionário, seja o aporte de informação relevante para as intenções 

definidas. 

 

Procedimentos 

O questionário elaborado pelo NI_ANDEE (Anexo 4) foi colocado na página WEB da 

Associação24 no separador referente ao Núcleo de Investigação. O questionário é 

acompanhado de uma nota introdutória que clarifica sobre a intencionalidade e 

respetivos objetivos. Para a análise dos dados obtidos através do Questionário” Perfil 

de Competências do DEE” recorreu-se a procedimentos de análise quantitativa e 

qualitativa. Nos dados quantificáveis foi possível elaborar gráficos representativos dos 

resultados (nomeadamente nas questões de resposta “fechada”). Nas questões de 

resposta “aberta” procedeu-se à análise de conteúdo. Conforme refere (Bardin, 1977) 

“a análise de conteúdo fornece informações suplementares ao leitor crítico de uma 

mensagem” (p. 133) o que vai ao encontro dos objetivos do presente estudo. 

Desenvolvendo um conjunto de técnicas de análise (Amado, 2000) em torno do que 

os participantes transmitem nas suas respostas (no caso deste estudo referimo-nos a 

respostas às questões abertas do instrumento utilizado) procedeu-se à sua 

categorização e descrição dos conteúdos e indicadores que se apresentam como 

“expressões construídas pelo analista, que resumem ou expressam o traço geral de uma 

ou, preferentemente, de várias unidades de registo.” (Amado, Costa, & Crusoé, 2017, 

p.334).     

Em algumas das questões colocadas aos participantes organizamos as suas respostas 

em categorias criadas com base no referencial para a Formação Especializada de 

Professores, regulamentada no Despacho Conjunto nº 198/99. Surgem, no entanto, 

conteúdos que não se enquadram neste referencial, o que nos permitiu ir além do 

mesmo ao elaborarmos um novo conjunto de categorias de significação, procurando “ 

(…) além de uma rigorosa e objetiva representação dos conteúdos das mensagens, o 

avanço fecundo à custa de inferências interpretativas derivadas dos quadros de 

referência teóricos do investigador” (Amado, 2000, p. 54).  Com base no que emerge 

das respostas podemos ter uma maior oportunidade de compreender o que 

efetivamente preocupa, quais as necessidades, as dificuldades, os facilitadores 

identificados por quem está “no terreno”. Esta é, pois, uma forma de “dar voz” aos 

docentes para que possam expressar as suas perceções, as suas ideias e ideais quanto 

à sua prática, quanto aos seus valores e princípios. 

 
24 https://proandee.weebly.com (consultado em 12 de março de 2020) 

https://proandee.weebly.com/
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Apresentação e Análise dos Resultados 

Apresentamos, seguidamente, os resultados e análise das diversas questões que 

integram os 5 domínios do questionário: “Perfil de Competências do Docente de 

Educação Especial”. Para uma melhor compreensão optámos por seguir a ordem das 

questões o que levará à apresentação de dados com configurações de tratamento 

diferentes. Importa referir que para algumas questões fechadas foi possível realizar 

tratamento quantitativo, enquanto para questões “abertas” (que surgem 

frequentemente para fundamentar o posicionamento tomado previamente) foi 

realizada análise de conteúdo. Será, então, nosso critério acompanhar a sequência das 

questões conforme se apresentam no questionário, para uma análise mais clara e 

estruturada dos dados. 

1. Identificação 

Ao iniciar o questionário é colocada como primeira solicitação de indicação do 

endereço de email do docente que preenche o questionário, que é uma informação 

facultativa e que não se revela significativa para a análise em curso.  

Os dados obtidos na Questão 2. “Número de anos de serviço” são apresentados em 

intervalos de 10 anos (cf. gráfico 1), de modo a permitir uma leitura mais facilitadora. 

 

Gráfico 1. Distribuição por anos de serviço docente 

Os respondentes em maior representatividade situam-se entre os 11 e os 40 anos de 

serviço (153), sendo que são os docentes entre os 21 e os 30 anos de serviço (72) que 

assumem maior expressão na amostra deste estudo.  

Na questão 3. “Número de anos de serviço na Educação Especial” os dados foram 

igualmente tratados em intervalos de 10 anos, conforme gráfico 2, para uma leitura 

mais simplificada.  
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Gráfico 2. Distribuição por anos de serviço na Educação Especial 

Pode verificar-se que os docentes com tempo de serviço em Educação Especial entre 

os 0 e os 20 anos são os mais representativos (125). Importa referir que 5 docentes 

indicaram não ter tempo de serviço na Educação Especial (apesar de serem portadores 

de habilitação para o exercício de funções na Educação Especial). Os docentes com 

tempo de serviço entre os 21 e os 40 anos são menos representativos (41).  

Os dados obtidos nas respostas à quarta questão “Designação da Formação 

Especializada/Pós-Graduação/Mestrado”, ainda no domínio da identificação, 

permitem conhecer qual a formação específica dos respondentes.  

 

Gráfico 3. Distribuição por domínios de formação 

Com base no gráfico 3 podemos verificar que 78 docentes indicam ter como 

habilitação a Formação especializada/Especialização, seguindo-se o Mestrado com 37 

respostas e a Pós-Graduação com 36 docentes. No que se refere ao Curso de Estudos 

Superiores Especializados (CESE)25 ou Diploma de Estudos Superiores 

 
25 CESE e DESE correspondem à mesma formação – um Curso de Estudos Superiores Especializados confere um 

Diploma de Estudos Superiores Especializados. Apresentamos, no entanto, a informação conforme respostas 

obtidas. 
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Especializados (DESE) verifica-se que 19 docentes indicam formação nesta área. Os 

docentes com Licenciatura (2), Pós-Licenciatura (1) e Doutoramento (3) são em 

número significativamente inferior. Importa referir que 12 docentes indicam dois 

graus/áreas de formação (o que poderá justificar maior número de respostas do que de 

participantes) e 3 docentes não responderam. 

As questões 5, 6 e 7 pretendem clarificar sobre o local de trabalho, solicitando a 

indicação se o docente exerce funções na Escola Pública, em Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) ou no Ensino Privado. 

 É ainda feito o levantamento sobre o nível ou níveis de escolaridade em que são 

exercidas funções: Intervenção Precoce, Educação Pré-Escolar, 1º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB), 2º e/ou 3º CEB, Ensino Secundário. Ao analisar os dados verificámos 

que a maioria dos docentes indica “todos os níveis de escolaridade”, uma vez que o 

Docente de Educação Especial pode exercer funções desde o Pré-Escolar ao Ensino 

Secundário. Com base nesta constatação considerámos não ser relevante especificar o 

nível de escolaridade em que exercem funções, uma vez que estes se sobrepõem. 

A análise realizou-se, assim, de forma mais consistente, sobre o local de trabalho, 

podendo verificar-se no gráfico seguinte (cf. gráfico 4) que a maioria dos docentes 

exerce funções na Escola Pública (161), seguindo-se os docentes que exercem funções 

em IPSS (36) e, por fim, os docentes que exercem na Escola Privada (20). 

 

Gráfico 4. Distribuição por local de trabalho 

Ao analisar os dados podemos constatar que há docentes que indicam exercer funções 

nos três locais – IPSS+ E. Pública+ E. Privada (14), verificando-se que alguns destes 

docentes integram as Equipas Locais de Intervenção Precoce – Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância, onde está previsto que sejam acompanhadas as 

crianças e famílias, entre os 0 e os 6 anos, independentemente do cariz (público ou 

privado) da estrutura educativa que frequentem. Há ainda 19 docentes que acumulam 

funções em simultâneo em IPSS e na Escola Pública enquanto apenas 4 exercem em 

simultâneo na Escola Pública e na Escola Privada. Será importante referir que os 

docentes podem acumular funções até 6 tempos semanais ou completar os seus 

horários até que estes integrem o limite de horas semanais, sem prejuízo das atividades 

letivas. Esta poderá ser a justificação para a sobreposição que se verifica no local de 

trabalho.  
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2. Caraterização da situação presente de trabalho  

 

Este domínio do questionário apresenta duas questões: 

 2.1. Indique, em média, qual a distribuição do seu horário semanal (35h)  

 2.2. De 1 a 5, indique qual o seu grau de satisfação com a distribuição presente 

nas suas tarefas. Justifique. 

Na questão 2.1 é possível verificar qual a distribuição do horário semanal de 35 horas, 

dos docentes em 7 áreas específicas: a) Intervenção direta com os alunos; b) Apoio a 

docentes; c) Reuniões de Coordenação/planeamento; d) Construção de 

materiais/recursos/planeamento de aulas; e) Apoio à escola/gestão; f) Apoio à 

família/comunidade e g) outras atividades. 

No que se refere à alínea a) Intervenção direta com os alunos (Horário letivo), podemos 

constatar no gráfico nº 5, que uma parte significativa dos docentes trabalham entre 16h 

e 25 h em ação direta com os alunos (125). 

Gráfico 5. Distribuição do horário semanal – intervenção direta com alunos 

 

As restantes alíneas: b) Apoio a docentes; c) Reuniões de Coordenação/planeamento; 

d) Construção de materiais/recursos/planeamento de aulas; e) Apoio à escola/gestão; 

f) Apoio à família/comunidade e g) outras atividades, foram analisadas em conjunto 

pois referem-se a tarefas que ocorrem no Tempo Não Letivo dos docentes. Deste 

modo, a distribuição de tarefas no tempo não letivo é apresentada em 2 gráficos 

(gráficos 6 e 7) para uma leitura mais clara dos dados obtidos.  

O gráfico 6 refere-se ao número de horas que os docentes indicam utilizar nas funções 

b) Apoio a docentes; c) Reuniões de Coordenação/planeamento; d) Construção de 

materiais/recursos/planeamento de aulas. 
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Gráfico 6. Distribuição de funções por tempo não letivo – 1 

Podemos verificar que a distribuição de tempos não letivos para as referidas funções 

não é linear e que pode variar em número de horas, conforme ilustra o gráfico 6. 

Confirma-se, no entanto, que será o tempo letivo de 2 horas que uma parte significativa 

dos docentes atribui/despende nestas funções. O número de docentes que não tem 

horas (zero horas) e o número de docentes que não responderam à questão assume 

alguma expressão nos dados apresentados.  

Gráfico 7 - Distribuição de funções por tempo não letivo – 2 

O gráfico 7 refere-se ao número de horas que os docentes indicam utilizar nas funções: 

e) Apoio à escola/gestão; f) Apoio à família/comunidade e g) outras atividades.  

Podemos verificar que uma parte significativa dos docentes não tem horas para estas 

funções (zero horas) e que será entre 1 a 2 horas que a maioria tem, na sua componente 

não letiva, para as funções de “apoio à escola/gestão” e “apoio à família /comunidade).  
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Considerando o atual enquadramento legislativo com vista a uma Escola Inclusiva 

(Decreto – Lei nº 54/2018) a distribuição dos tempos letivos e não letivos dos docentes 

de Educação Especial merecerá, certamente, uma análise e reflexão mais aprofundada 

que realizaremos nas conclusões deste estudo. 

A questão 2.2. “De 1 a 5 indique qual o seu grau de satisfação com a distribuição de 

serviço presente nas suas tarefas. Justifique”, remete-nos para o levantamento dos 

níveis de satisfação dos docentes com a distribuição de horas semanais nas suas tarefas 

(Tempo Letivo e Tempo Não Letivo). 

 

Gráfico 8. Grau de satisfação em relação à distribuição do horário semanal 

Ao analisar o gráfico 8 podemos verificar que os docentes se posicionam 

maioritariamente no grau 3 (nem satisfeito/nem insatisfeito) e assumem posição 

similar no grau 2 (Insatisfeito) e no grau 4 (satisfeito). As justificações dos docentes 

que fundamentam o seu grau de satisfação com a distribuição das suas tarefas em 

tempo letivo/não letivo durante a semana são diversificadas e apresentam alguma 

ambivalência. A quantidade de informação presente nas respostas dadas exige que seja 

remetida para anexo a tabela com os registos apresentados pelos docentes (Anexo 5). 

A tabela apresentada foi elaborada com o critério de colocar em cada nível as 

justificações dos que responderam com esse nível específico, ainda que as suas 

justificações apontem para aspetos positivos e negativos, na distribuição de tarefas no 

seu horário semanal. As justificações dadas pelos docentes serão, eventualmente, de 

grande relevância pois permitem a compreensão sobre quais as dimensões que mais 

contribuem para a sua satisfação/insatisfação. Consideramos fundamental importar 

para o corpo deste trabalho alguma dessa informação que colabore para a clarificação 

de alguns aspetos que assumiram maior destaque nas suas respostas.  

Ao analisarmos as justificações dos respondentes (11) que se posicionam no nível 1 

(Totalmente insatisfeito) constatamos que consideram haver “demasiadas tarefas”, 

“não está definido o papel do docente de educação especial”, “ falta de tempo para 
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exercer este cargo de tanta responsabilidade (coordenação da EMAEI) ”, “é 

humanamente impossível alguém coordenar uma equipa com estes escassos minutos”. 

 No que se refere ao grau 2 (Insatisfeito) as justificações remetem maioritariamente 

para as dificuldades sentidas ao nível da gestão do tempo para as diversas funções 

“tenho pouco tempo para pesquisar materiais e estratégias educativas”; “Deveria ter 

tempo para dinamizar projetos nos quais me envolvo com as crianças e os docentes 

com os quais coopero”; “deveria ter mais tempo para apoio a docentes e à família, 

de acordo com as necessidades evidenciadas”; Também ao nível da burocracia 

indicam constrangimentos que levam à insatisfação “muita burocracia para 

preencher”; “Existência de demasiada burocracia”.  

No nível 3 (Nem satisfeito/Nem insatisfeito) as justificações apresentadas remetem 

igualmente para questões do tempo “Demasiado tempo na escola”; “Penso que a 

nossa componente letiva não deveria esgotar-se em apoio a alunos, mas ser usada 

para cumprir outras funções a que somos chamados”; “o tempo não letivo é pouco 

para realizar o acompanhamento às docentes e famílias que seria necessário”; bem 

como a indefinição de funções do DEE “com a nova legislação ainda estão muitas 

coisas por definir”; “as funções não estão bem definidas e os colegas do regular por 

vezes são renitentes à coadjuvação” e o excesso de burocracia “demasiado trabalho 

no preenchimento de documentação e organização de processos”. Importa refletir 

sobre a indicação feita diversas vezes ao longo das respostas ao questionário, que 

remete para a distribuição de serviço do DEE com a abrangência de todos os ciclos de 

escolaridade “porque o serviço deve ser distribuído no ciclo referente à formação de 

base (seria no 3.º e secundário)”; “este é o pior ponto o da distribuição de serviço 

que deve "obrigar" a que cada um intervenha no seu ciclo da formação inicial”.  

No nível 4 (Satisfeito) as justificações apresentadas indicam algumas propostas de 

mudança em relação a aspetos que eventualmente consideram não estar tão bem apesar 

de se terem posicionado num grau de satisfação: “estou satisfeita por lecionar apenas 

num ciclo”; “estou satisfeita com a distribuição de tarefas na escola, porque tendo 

redução da componente letiva por idade, fico com disponibilidade para exercer a 

minha função nas várias dimensões necessárias”.  

No grau de satisfação 5 (Totalmente satisfeito) as justificações não são abundantes 

tendo apenas duas respostas “Para já - quando formos confrontados com as 

monitorizações, este grau de satisfação pode diminuir”; “Adoro trabalhar com alunos 

que beneficiam de um PIT”.  

Consideramos como “Não respondeu” os dados (unidades de registo) dos respondentes 

que não atribuíram nível, mas responderam na justificação. Podemos verificar que está 

presente alguma ambivalência que impede a atribuição de um grau específico “o meu 

grau de satisfação é muito relativo, faço o meu melhor face ao número exagerado de 

alunos, professores e famílias que sigo”; ”o grau de satisfação do meu trabalho, como 

docente da educação especial, varia de 1 a 5….1 Quando a minha presença na sala 

de aula não é bem aceite pelo colega titular de turma e 5 quando trabalho em parceria 
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com o colega titular, e se desenvolve um trabalho espetacular com todos os alunos 

daquela turma”. Em síntese pode considerar-se que os níveis de insatisfação se 

centram nas questões da “falta de tempo”, “excesso de burocracia” e “intervenção em 

níveis de escolaridade não correspondentes ao nível de formação inicial do docente”. 

Há mais satisfação quando há “redução de tempo letivo” que permite outras ações (ex. 

articulação com outros docentes, preparação de materiais, trabalho colaborativo), bem 

como quando a intervenção do DEE ocorre no “nível de escolaridade equivalente à sua 

formação inicial”. 

O maior posicionamento dos DEE situa-se na indefinição, quanto à 

satisfação/insatisfação na distribuição do tempo letivo/não letivo, e esta expressão de 

posicionamento poderá sustentar-se na ambivalência da leitura realizada pelos DEE. 

A maioria dos que se posicionaram nesta resposta tendem a justificar a indefinição 

com aspetos menos positivos (ex. indefinição de funções, pouca recetividade do DER 

para a coadjuvação; distribuição dos docentes na EE sem considerar o nível de 

escolaridade da sua formação inicial; etc.). Os “não respondentes” ao grau de 

satisfação, mas que deram justificação, posicionam-se, igualmente, nestas 

justificações. Numa relação indireta, a satisfação relaciona-se com a possibilidade de 

redução letiva que dá espaço e tempo para outra funções/competências, bem como a 

intervenção do DEE ocorrer no seu ciclo de formação inicial.   

 

3.  Modelo que considera mais útil para a sua intervenção na Escola 

 

Neste domínio do questionário é feito o levantamento referente a 3 questões que serão 

analisadas de modo sequencial: 

a) Indique alterações que, na sua opinião, deveriam ser contempladas ao 

nível de: a) competências; b) intervenção na escola; c) distribuição de 

serviço e d) legislação; 

b) Formação: a) conteúdos; b) modelos de formação; 

c) Recursos: a) equipamentos; b) humanos. 

 

3.1 Indique alterações que, na sua opinião, deveriam ser contempladas ao nível 

de: a) competências; b) intervenção na escola; c) distribuição de serviço e d) 

legislação 

 

Na questão:” Indique alterações que, na sua opinião, deveriam ser contempladas ao 

nível de: a) competências; b) intervenção na escola; c) distribuição de serviço e d) 

legislação”, procedemos à análise de conteúdo partindo do referencial do perfil de 

formação preconizado para a Formação Especializada de Professores e regulamentada 

no Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro. Para esta análise de conteúdo 

utilizamos então as categorias e assumimos como indicadores os previstos no referido 

enquadramento legislativo. Como subcategorias foram sendo ponderadas as que 
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melhor serviam para a mediação entre a categoria em questão e os seus indicadores, já 

indicados no documento em referência. Dada a dimensão das tabelas com as unidades 

de registo, construídas segundo o modelo de Amado e colaboradores (2017, p. 330) 

optámos por as remeter para anexo e utilizar as tabelas síntese na apresentação dos 

resultados.  

Deste modo, serão seguidamente analisadas as tabelas 1, 2 3 e 4 (que remetem para os 

respetivos anexos que importa consultar para uma leitura mais consistente e rigorosa) 

construídas a partir do referencial do Despacho Conjunto nº 198/99, onde estão 

previstas competências e funções do Docente de Educação Especial e que apresenta 

como categorias: 1) Competências de Análise Crítica; 2) Competências de 

Intervenção; 3) Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação e 4) 

Competências de Consultoria. 

3.1.1 Competências de Análise Crítica 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo  

 
(1) 
Competências 
de Análise 
Crítica 
 
 
 
 
 

 
Contributos 
teóricos 
 

Interpretar a Escola e a Organização do 
Currículo a partir de contributos teóricos na 
vertente das Necessidades Educativas 
(Especiais) 

 
 
 
 
 
 
(cf. anexo 6) 

 
Tomada de 
Decisões 

Fundamentar o processo de tomada de 
decisão com base em procedimentos de 
investigação e inovação educacional 

 
Participação/ 
Posição 

Posicionar-se face a modelos e quadros 
conceptuais de resposta às Necessidades 
Educativas (Especiais)  

Tabela 1. Competências de Análise Crítica (Anexo 6) 

As competências de Análise Crítica, conforme a tabela 1 (anexo 6), tendo como 

referência as subcategorias (por nós designadas) e os indicadores que são definidos na 

legislação (já referida), permitiram a organização dos dados obtidos. Ao nível dos 

“contributos teóricos” podemos verificar que os docentes reconhecem as suas 

competências neste âmbito e as valorizam, uma vez que consideram que  “o docente 

de educação especial está capacitado por uma vasta abrangência de competências 

para o sucesso e participação de todos os alunos” identificando áreas de maior 

relevância como o “domínio da gestão do currículo; do apoio psicopedagógico; da 

intervenção em situações de dificuldades específicas no âmbito da leitura, da escrita 

e do cálculo; da PHDA; da PEA; do DUA; da intervenção multinível”. No que se 

refere à subcategoria “tomada de decisões”, que prevê que o docente fundamente as 

suas tomadas de decisão recorrendo a investigação e inovação, verifica-se que é uma 

subcategoria com que que identificam e consideram importante na sua intervenção, 

defendendo uma “maior intervenção do docente de Educação Especial na tomada de 

decisões”, reconhecendo que este “deveria ter mais competências na escola e não ser 

um mero "professor de apoio" legitimando, deste modo, a importância dos 

conhecimentos e da voz do DEE [“o professor de educação Especial deve ser ouvido 

e dar o seu contributo nas grandes decisões do agrupamento”]. 
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Quanto à subcategoria “Participação/Posição”, que remete para a competência do DEE 

se posicionar face a modelos e quadros conceptuais com o objetivo de assegurar 

respostas às necessidades específicas dos alunos, é evidente o seu posicionamento de 

reforço desta competência defendendo uma “intervenção na adequação das 

metodologias de ensino e de aprendizagem” e uma  “intervenção nos processos de 

gestão dos ambientes de sala de aula”. Ainda neste âmbito é reforçada a pertinência 

de uma maior participação dos docentes de EE nos processos e nas estruturas da 

Escola, solicitando “mais participação na elaboração dos documentos estruturantes 

do agrupamento pela Educação Especial” e uma maior “participação nas decisões 

pedagógicas”.  

3.1.2. Competências de Intervenção  

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo 

 
(2) 
Competências 
de 
Intervenção 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervenção 
pedagógica 

 
Identificar Necessidades Educativas (Especiais), 
limitações físicas e desvantagens sociais no 
quadro do desenvolvimento social e educativo 
dos alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(cf. anexo 7) 

Métodos 
Técnicas 
Estratégias 

Aplicar técnicas de aconselhamento e de 
diferenciação pedagógica 

Apoiar ativamente a diversificação de 
estratégias e de métodos educativos  

Gestão do 
Currículo 
 

Proceder a transformações e adaptações do 
currículo regular  

Desenvolver programas em áreas específicas de 
aprendizagem /áreas curriculares alternativas 

Legislação  Incrementar o desenvolvimento das medidas 
previstas na legislação em vigor 

Envolvimento 
da família 

Intervir em processos de envolvimento dos pais 
na Educação escolar/profissional 

Ambiente 
educativo 

Intervir na melhoria do ambiente educativo da 
escola com vista à qualidade inovação 
educativa; 
Dinamizar projetos educativos 

Tabela 2. Competências de Intervenção (Anexo 7) 

Na tabela 2 podemos analisar as Competências de Intervenção, onde definimos as 

subcategorias e consideramos os indicadores da legislação em referência. Esta 

categoria remete para uma dimensão da prática docente, tendo em conta a intervenção 

direta com os alunos (contemplando aspetos e dinâmicas da sua prática docente) 

abrangendo, no entanto, outros domínios de intervenção mais amplos (na relação com 

as famílias e no ambiente educativo). Ao nível da “Intervenção Pedagógica” os 

docentes identificam as necessidades específicas de intervenção reconhecendo a 

pertinência de “mobilizar os apoios necessários para potenciar as capacidades de 

cada um dos alunos e colmatar as suas necessidades educativas” reforçando a 

importância de uma “intervenção direta com os alunos que revelem maiores 

dificuldades no acesso aos currículos comuns”. 
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Quanto aos “Métodos/ Técnicas/Estratégias que é previsto que apliquem ao nível do 

aconselhamento e de diferenciação pedagógica e o apoio na diversificação de 

estratégias e métodos educativos, podemos constatar que os docentes de EE 

identificam e valorizam ferramentas que possibilitam o exercício destas competências 

defendendo a implementação do Desenho Universal para a Aprendizagem”, 

identificando a importância de “conhecer a diversidade dos nossos alunos” e de 

“conhecer as técnicas e metodologias diferenciadas para trabalhar com todos”. Ao 

nível da articulação de saberes é igualmente possível confirmar que reconhecem a 

necessidade de possuir a competências diversas: “saber articular os saberes 

multidisciplinares e tirar partido deles para a sala de aula e alunos”; “apoiar alunos 

(direta e indiretamente)”; “intervenção no trabalho interdisciplinar”; “apoiar os 

outros docentes na definição de estratégias e produção de materiais”.  

Na “Gestão do Currículo”, que prevê as competências do DEE para transformar e 

adaptar o currículo regular e desenvolver áreas específicas de aprendizagem e áreas 

curriculares alternativas, constatamos que é uma das áreas que consideram 

significativa para o seu desempenho, destacando a importância de “conhecer os planos 

curriculares (…), processos de adaptação curricular e processos de avaliação (…)”. 

Podemos confirmar que defendem uma vertente mais prática e flexível dos currículos, 

sustentados num “ensino mais prático e de maior flexibilidade” privilegiando o 

“desenvolvimento de atividades de articulação curricular” e reconhecendo que “é 

necessário que o processo de ensino esteja mais virado para o desenvolvimento de 

competências mais práticas”. A articulação é outro aspeto que destacam, 

nomeadamente a importância da “planificação com os docentes titulares de turma ou 

de disciplina do trabalho a desenvolver nas coadjuvações” procurando uma “maior 

articulação entre ciclos e níveis de ensino” e reforçando que a intervenção junto de 

alunos, com determinadas necessidades educativas, deve ocorrer de forma “direta (…) 

(junto dos alunos) para desenvolvimento de competências específicas e não de 

conteúdos escolares”. 

No que se refere à subcategoria “legislação” verificamos que os docentes reconhecem 

que devem “conhecer e interpretar corretamente os documentos legislativos” tendo 

em conta “os atuais eixos de intervenção do DEE” com vista “(…) à implementação 

da educação inclusiva”. Consideram, ainda, que “a escola deveria ser mais sensível 

às especificidades da intervenção em Intervenção Precoce na Infância” e que é 

“necessário mudar a ideia que, sobretudo, os alunos de medidas adicionais são dos 

docentes de EE”. Reconhecem, pois, que o “docente de EE tem de ter competências 

para conseguir capacitar os outros docentes para assumirem uma 

corresponsabilidade de todos os alunos” e que “a distribuição de serviço deveria ser 

feita com base nas reais necessidades dos alunos e não no número de alunos”. Outro 

aspeto que referem são os critérios para a distribuição de serviço (que a legislação não 

prevê), nomeadamente uma “maior rotatividade dos docentes em salas mediadoras 

(ex. unidades)” reconhecendo a “dificuldade de consensos e de operacionalização de 

algumas medidas”. 
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A importância do “envolvimento da família” é significativamente reconhecida, sendo 

que destacaram a relevância de tempo/oportunidades para estabelecer “contactos com 

famílias ou técnicos” realizando uma efetiva” articulação com as famílias”. Também 

ao nível da capacitação/formação consideram fundamental “desenvolver ações de 

formação para pais/famílias com o propósito de promover a participação, cooperação 

e colaboração” destacando a “necessidade de aumentar o tempo distribuído para 

apoio à família e comunidade” e de “priorizar o trabalho com docentes e família”. 

A intervenção na melhoria dos ambientes educativos que providenciem maior 

qualidade educativa e inovação, é outra dimensão valorizada e reconhecida pelo DEE, 

identificando-se como “dinamizador de vários eventos relacionados com a inclusão - 

projetos a nível de escola para melhoria de áreas centrais,(…) e de situações 

pedagógicas, de acordo com o modelo DUA (…) de modo a “incentivar a criação de 

escolas inclusivas promotoras de aprendizagens significativas para todos os alunos”, 

potenciando o seu envolvimento “ em projetos de parceria com os restantes docentes” 

e reconhecendo que “deveria haver um papel mais ativo em termos de intervenção na 

resposta às necessidades da escola na promoção do sucesso escolar dos alunos, como 

ser o motor da criação de respostas educativas e pedagógicas motivantes e inclusivas 

(ex. clubes temáticos, áreas de desenvolvimento de inteligências múltiplas, robótica, 

expressão artísticas, etc.) “. 

3.1.3. Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo 

 
(3) 
Competências 
da Formação, 
de Supervisão e 
de Avaliação 
 

Coadjuvação/ 
Trabalho 
Cooperativo 

Apoiar os professores de ensino regular, 
na sala de aula, em tarefas de 
diferenciação pedagógica, para melhor 
gestão de turmas heterogéneas em 
processos de educação inclusiva, numa 
escola para todos 

 
(cf. anexo 8) 

Articulação 
Entre 
Projetos Educativos 
das Escolas 

 
Tendo como referenciais o currículo e os 
padrões de desenvolvimento social 

Tabela 3. Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação (Anexo 8) 

Nas Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação as subcategorias que 

definimos (Coadjuvação/ Trabalho Cooperativo e a Articulação entre Projetos 

Educativos das Escolas), com base nos indicadores (do Despacho Conjunto nº 198/99) 

vão ao encontro das competências que os DEE devem apresentar no apoio aos docentes 

de ensino regular, em processos de intervenção e diferenciação pedagógica, 

promovendo uma educação inclusiva para todos. As competências previstas na 

subcategoria Coadjuvação/Trabalho Cooperativo são identificadas e apresentadas 

como uma mais-valia pelos DEE que participaram neste estudo. Verificamos que estes 

reconhecem na Coadjuvação/Trabalho Cooperativo a condição base para um efetivo 

trabalho de articulação e partilha de saberes/estratégias. Conforme as unidades de 

registo evidenciam, consideram importante “colaborar ativamente nas planificações 
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e trabalhar em sala de aula em conjunto com o professor de turma com todos os alunos 

e aqueles com dificuldades” desenvolvendo “trabalho colaborativo com os diferentes 

intervenientes no processo educativo dos alunos”. Identificam, ainda, a importância 

de uma intervenção precoce articulada na identificação de dificuldades iniciais 

reforçando a importância de “coadjuvar os vários docentes, principalmente no 1º 

ciclo, logo que sejam detetadas dificuldades, como por exemplo na leitura e escrita, 

entre outras” e a importância da monitorização dos processos, em conjunto com o 

docente do ensino regular, sendo um “coadjuvante em todas as decisões relacionadas 

com os alunos que assumem "maiores fragilidades/dificuldades" no processo de 

aprendizagem”. 

No que se refere à subcategoria “Articulação entre Projetos Educativos das Escolas”, 

que remetem para as competências de formação, de supervisão e de avaliação que os 

DEE apresentam, tendo como referenciais o currículo e os padrões de desenvolvimento 

social, as respostas evidenciam que esta é uma área reconhecida mas com um menor 

destaque, nas respostas dadas pelos intervenientes. Assim, os DEE identificam a 

importância da sua “intervenção na avaliação das aprendizagens”, na “definição de 

percursos de melhoria das aprendizagens” e em promover uma “maior articulação e 

comunicação entre todos os intervenientes” garantindo assim “a assunção da escola 

como sendo de todos, para todos e construída com todos”. 

3.1.4. Competências de Consultoria  

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo 

 
(4) 
Competências 
de 
Consultoria 

 
Estruturas de 
Gestão/Administra
ção e Coordenação 
Pedagógica  
Das Escolas 

 
Apoiar os Órgãos de direção executiva e de 
coordenação pedagógica das escolas e os 
professores na conceção de projetos 
educativos e curriculares que propiciem uma 
gestão flexível dos currículos e a sua 
adequação às realidades locais, aos 
interesses e às capacidades dos alunos 

 
 
(cf. anexo 9) 

 
 
 
Centros de 
Formação  

 
Assessorar e apoiar os centros de formação 
das Associações das escolas no planeamento 
e execução de programas de formação 

Tabela 4. Competências de Consultoria (Anexo 9) 

As Competências de Consultoria, que remetem para as Estruturas de 

Gestão/Administração e Coordenação Pedagógica e para os Centros de Formação, 

cujos indicadores apontam para as competências que os DEE devem apresentar no 

apoio dos órgãos da Direção, coordenação pedagógica e outros docentes na construção 

de projetos curriculares flexíveis e respetiva adequação ao contexto, aos interesses e 

capacidades dos alunos, bem como, as suas competências na assessoria e apoio aos 

centros de Formação.  
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Quanto à subcategoria Estruturas de Gestão/Administração e Coordenação Pedagógica 

das Escolas os docentes evidenciaram reconhecimento sobre as suas competências no 

apoio a diversas estruturas das escolas, nomeadamente no procedimento de 

“aconselhar a coordenação e órgão de gestão sobre a organização de turmas e 

respostas ao aluno surdo” de “colaborar na organização da escola/agrupamento e 

do currículo para responder às potencialidades, expectativas e necessidades de todos 

e de cada um dos alunos”, de participar ” nas estruturas da escola: como elemento ou 

coordenador do grupo disciplinar/departamento, como elemento ou coordenador da 

EMAEI, como consultor da direção” e “apoiar as direções e estruturas intermédias 

na adoção de políticas inclusivas”. Reconhecem, assim, que assumem um papel 

relevante nos processos de consultoria, assumindo que têm um “papel preponderante 

como consultor”. De destacar que em relação à subcategoria “Centros de Formação”, 

não encontramos unidades de registo que relevem para esta subcategoria. 

Após a análise das tabelas anteriores, resultantes da análise de conteúdo em que 

considerámos como categorias e indicadores os referenciais que integram o Despacho 

Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro (que define as competências/perfil do Docente 

de Educação Especial), apresentamos, de seguida, as tabelas síntese da análise de 

conteúdo com categorias, subcategorias e indicadores obtidos com base na análise, 

codificação e posterior inferência interpretativa (Amado, 2000). Estas categorias 

resultam, pois, de uma construção que parte da informação obtida junto dos DEE que 

responderam ao questionário, mas cujas respostas não se enquadram no referencial do 

despacho em menção. Reconhecemos, no entanto, o aporte de informação e 

indicadores importantes para o estudo em desenvolvimento, enquadrando assim estas 

categorias na intenção de dar “voz” ao DEE sobre aspetos que se revelaram emergentes 

e significativos aquando da sua participação. Efetivamente, a quantidade de 

informação obtida extrapola as 4 dimensões/categorias de competências previstas no 

Perfil do DEE em larga medida. O processo de definição das categorias e subcategorias 

exigiu uma análise exaustiva da informação contida nas respostas, respeitando os 

procedimentos previstos na análise de conteúdo e procurando a maior fidelidade e 

validação das respostas em análise.  

Os docentes parecem ter evidenciado, através das suas respostas, o que sentem ser 

necessário e fundamental para que sejam mais competentes na sua prática docente, 

assumindo uma atitude crítica (que por vezes podemos considerar mais reativa), sobre 

o que consideram ser as barreiras e os facilitadores para as suas funções. Identificam 

assim uma significativa quantidade de necessidades que se referem, maioritariamente, 

às questões da gestão/organização e que nos levou à definição de 3 novas categorias: 

Gestão estrutural das funções docentes; Gestão organizacional das funções 

docentes e Gestão do tempo para as funções docentes (previstas). Tal como 

anteriormente foi reforçado, a quantidade de informação/respostas é extensa, o que 

exige que sejam remetidas para anexo as unidades de registo (respostas dos docentes). 
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3.1.5. Gestão estrutural das funções docentes 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo 

 
 
Gestão 
estrutural  
das funções 
docentes 
 
 
 

Visão crítica da 
legislação 
(perfil do DEE) 

Necessidade de alteração/redefinição de 
funções e competências do DEE 

 
 
 
 
 
 
 
(cf. anexo 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visão crítica da 
legislação 
(intervenção do DEE) 

Pertinência de maior clarificação e 
objetividade da intervenção a desenvolver 
pelo DEE 

Visão crítica da 
legislação 
(operacionalização do 
Perfil) 

Identificação de necessidades de alteração 
ou ajustes à legislação em vigor tendo em 
conta a sua operacionalização 

Visão crítica da 
legislação 
(Operacionalização 
das Práticas) 

✓ Importância da uniformização de 
procedimentos com base na legislação em 
vigor 

Visão crítica da 
legislação 
(articulação) 

 Pertinência da articulação entre 
estruturas/serviços da comunidade 

Tabela 5. Gestão estrutural das funções docentes (Anexo 10) 

No que se refere à “Gestão estrutural das funções docentes”, conforme tabela 5, as 

subcategorias assentam numa visão crítica da legislação atual. O Decreto-Lei nº 

54/2018 (Educação Inclusiva) e o Decreto-Lei nº 55/2018 (Autonomia e Flexibilidade 

Curricular), de 6 de julho são os mais referidos. Nessa visão crítica da legislação foi 

evidenciada a necessidade de alterações/reformulações em diversos domínios, que 

analisaremos de modo mais específico. 

Quanto à subcategoria “Visão crítica da legislação – perfil do Docente de Educação 

Especial”, verificamos que os docentes destacam a necessidade de alterar/redefinir as 

suas funções e competências, tendo como referência o atual enquadramento legislativo 

para a Educação Inclusiva (e até o enquadramento da Autonomia e Flexibilidade 

Curricular). A clarificação legislativa sobre as competências do DEE é pois 

significativamente destacada, reconhecendo a premência de “clarificar o papel do 

professor de educação especial quando integrado numa equipa de outros técnicos 

especializados (terapeuta da fala, psicólogo, terapeuta ocupacional)” bem como 

“definir claramente a componente não letiva dos docentes de educação especial, que 

tem de ser distinguida da dos outros docentes”. É, pois, reafirmada a “falta de 

especificação do papel do professor de educação especial” e, consequentemente, a 

pertinência da “definição de um novo perfil para todos os professores de modo a 

responder-se ao perfil dos alunos” que defina “a quem e de que forma os docentes de 

educação especial devem prestar apoio”, assumindo que “o papel do docente de 

Educação Especial carece de uma reflexão profunda e deve ter um suporte legal que 

suporte esta mesma reflexão”, uma vez que esta deve ser “específica sobre as funções 

do docente especializado, de forma que as escolas não considerem que o professor 

especializado tem as mesmas funções de um professor de apoio pedagógico”.  
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Na subcategoria “Visão crítica da legislação-intervenção do DEE”, foi possível 

constatar que os docentes reforçam a importância das suas funções pedagógicas serem 

clarificadas e regulamentadas a nível legislativo, verificando-se a “necessidade de ser 

mais clara em relação à operacionalização do DL 54/2018, enaltecendo o papel e 

importância do docente de EE em todo o processo de inclusão na escola pública” e a 

confirmação de que “esta intervenção carece de regulamentação específica 

(contemplação no crédito horário dos A.E. e/ou nos horários dos docentes, 

respondendo inequivocamente à questão: intervenção com quem e para quê?”. 

Quanto à “Visão crítica da legislação-operacionalização do perfil do DEE, os docentes 

consideram ser necessários alterar e/ou ajustar a legislação em vigor, tendo em conta 

a sua operacionalização reconhecendo que “o atual D.L. nº54 de 2018, 6 de julho, 

carece de uma regulamentação URGENTE na sua especificidade. Nem o manual de 

apoio à prática nem as FAQ´s emanadas da DGE dão resposta às inúmeras questões 

que surgem diariamente e que dão azo a múltiplas interpretações (…)”. Surgem 

algumas propostas de alteração em outros domínios, nomeadamente “nova legislação 

sobre avaliação de desempenho” e a proposta de “alteração da carreira docente”. 

Analisando o que é referido sobre as funções docentes (na perspetiva do alunos) 

podemos verificar que os DEE destacam a importância de “ter menos níveis, turmas e 

alunos” além de reforçarem “a redução de turmas para que se torne possível realizar 

um verdadeiro trabalho de inclusão” argumentando que  “prestar um 

acompanhamento mais inclusivo aos alunos em contexto de turma, não é possível 

quando temos na média mais de 25 alunos para acompanhar”. Na perspetiva do 

docente, podemos constatar que os DEE referem a necessidade de tempo de 

coadjuvação/ trabalho cooperativo/consultoria com outros intervenientes do processo 

educativo e destacam que a “componente não letiva deveria obrigatoriamente, ter 

horas para trabalho com famílias e colegas” e que estas deveriam ser “contempladas 

(…) no horário dos docentes, coincidentes com as dos professores titulares das 

turmas, onde os alunos se encontram integrados” para uma efetiva e consistente 

“coadjuvação”. A ligação, supostamente mais próxima, dos DEE com a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), remete para a necessidade 

de que sejam atribuídas “mais horas letivas para quem pertence EMAEI”. 

A pertinência da uniformização dos procedimentos com base na legislação em vigor, 

indicador referente à subcategoria “Visão crítica da legislação-operacionalização das 

práticas” foi destacada pelos DEE a relevância de “uniformizar as interpretações da 

Lei 54” e “definir regulamento dos exames em concordância com Dec. Lei 

54”podendo, deste modo, “rever a situação dos exames, para libertar professores e 

alunos do modelo "teste escrito" que impede os docentes de alterarem as suas 

práticas”. Também salientam a pertinência de uma “maior articulação entre o 

Decreto-Lei 54 e o que é emanado do Júri Nacional de Exames” e a conveniência de 

“legislação mais pragmática no que diz respeito ao volume de documentos e grelhas 

que exige” e a “coordenação entre todos os documentos de forma a evitar situações 

como exigência de RTP para alunos disléxicos usufruírem de medidas durante os 
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exames, quando no decreto de lei nº54 está previsto que só alunos com medidas 

adicionais e seletivas devem ter RTP (a ficha A enquadra-se nas medidas universais”. 

Na subcategoria “Visão crítica da legislação-articulação”, em que ocorre o 

reconhecimento da importância da articulação entre as estruturas/servições da 

comunidade é evidenciada, pelos DEE, a necessidade de condições para que tal 

aconteça entre docentes, entre docentes-famílias e entre estruturas e serviços 

diversificados, o que pressupõe uma  “maior articulação entre o DL 281 e o DL 

54/2018”;e a “atualização da legislação respeitante ao modo de como se fará a 

referenciarão e respetiva operacionalização dos Planos de Saúde Individuais (PSI), à 

luz da legislação em vigor (funcionamento intersectorial)“. De destacar a premência 

da articulação com serviços da comunidade, nomeadamente com a Saúde. 

3.1.6. Gestão organizacional das funções docentes  

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades 
de registo 

 
Gestão 
organizacional 
das funções 
docentes 
 
 

Excesso de 
burocracia 

Identificação de aspetos burocráticos 
presentes nos contextos pedagógicos e 
educativos que dificultam a execução de 
funções pedagógicas 

 
 
 
 
(cf. anexo 11) 

 
 

Escassez de 
recursos 

Reconhecimento sobre a necessidade de 
reforço de recursos humanos e materiais nos 
contextos 

Importância da 
autonomia 
profissional 

Identificação da importância da autonomia nas 
decisões e práticas docentes 

Pertinência da 
flexibilidade 
para a 
adequação das 
práticas 

Reconhecimento da pertinência da 
flexibilidade na distribuição de serviço e 
modalidades de intervenção 

Tabela 6. Gestão organizacional das funções docentes (Anexo 11) 

Na categoria da “Gestão organizacional das funções docentes”, conforme tabela 6, 

foram consideradas as subcategorias: excesso de burocracia, escassez de recursos, 

importância da autonomia profissional, pertinência da flexibilidade para a adequação 

das práticas, fundamentadas nas respostas dadas pelos participantes. No que se refere 

à subcategoria “excesso de burocracia” confirma-se que os DEE identificam aspetos 

burocráticos nos seus contextos e os consideram barreiras à execução das suas funções 

pedagógicas, defendendo a importância de “ter menos tarefas burocráticas”, 

reforçando que deve existir “menos burocracia para permitir ocupar o tempo não 

letivo e de trabalho individual na planificação de aulas, criação de material e 

articulação com outros docentes”. Salientam que “apesar do avanço significativo 

introduzido pela nova legislação que regulamenta as medidas de apoio à Inclusão, há 

necessidade de reduzir a burocracia e deixar às escolas a possibilidade de 

organizarem processos de resposta”. 
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Quanto à “escassez de recursos”, os DEE consideram que é necessário providenciar 

mais recursos humanos e materiais nos contextos educativos, reconhecendo a 

conveniência de” mais recursos para assegurar uma intervenção direta mais profícua 

junto de alunos que não têm autonomia. Só assim será possível promovermos a 

inclusão”. Destacam que “a escola deveria ter competências para contratar recursos 

humanos quando é o próprio professor de ed especial que vê essa falta de recursos no 

dia-a-dia (diz estar dependente de autorização do Ministério)”. 

Na subcategoria “importância da autonomia profissional” os docentes indicam a 

pertinência de o DEE “ter mais autonomia e controlo das suas funções e do seu papel, 

bem como das decisões inerentes às suas funções como qualquer grupo disciplinar, 

onde não há interferências de outros Departamentos e/ou Equipas”. Reconhecem, 

ainda, que a flexibilidade na distribuição de serviço e as modalidades de intervenção é 

de grande importância (subcategoria “pertinência da flexibilidade para a adequação 

das práticas”), reforçando que as escolas/órgãos de gestão deveriam “permitir que se 

possa flexibilizar o horário de acordo com as necessidades que surgem ao longo do 

ano, contemplando tempos para articulação com docentes, tempo para articulação 

com os encarregados de educação e para articulação/planeamento da intervenção 

com os técnicos do CRI”. 

3.1.7. Gestão do tempo para as funções docentes  

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades 
de registo 

 
Gestão do 
tempo  
para as 
funções 
docentes 
previstas 
 

Gestão do tempo na 
distribuição de serviço 
 

Critérios subjacentes à distribuição 
de serviço 
(letivo e não letivo) 

 
 
 
 
 
 
 
(cf. Anexo 12) 

 

Gestão do tempo na 
articulação/ 
coadjuvação/ 
consultoria 
 

Identificação de necessidades de 
gestão do tempo com vista à 
coadjuvação/ 
consultoria/ 
Articulação entre docentes 

Gestão do tempo para 
trabalho colaborativo com 
técnicos, famílias e 
comunidade 

Articulação com 
técnicos/família/comunidade 

Gestão do tempo na 
articulação entre 
estruturas e serviços 

Coordenação (Departamento/EMAEI, 
etc.) 

Tabela 7. Gestão do tempo para as funções docentes (Anexo 12) 

Na categoria “Gestão do tempo para as funções docentes”, conforme apresentado na 

tabela 7, foram definidas como subcategorias a Gestão do tempo na distribuição de 

serviço, a Gestão do tempo na articulação/coadjuvação/consultoria, a Gestão do tempo 

para trabalho colaborativo entre docentes, famílias e comunidade e a Gestão do tempo 

na articulação entre estruturas e serviços.  
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Na subcategoria “Gestão do tempo na distribuição de serviço”, os DEE consideram ser 

importante a existência de critérios mais específicos e claros sobre a distribuição de 

serviço, nomeadamente ao nível do tempo letivo e tempo não letivo, sendo importante 

clarificar a “carga letiva distribuída para as diferentes funções” e “contemplar nos 

horários dos docentes tempo para uma intervenção com os alunos de forma mais 

articulada”. 

Quanto à subcategoria “Gestão do tempo na articulação/coadjuvação/consultoria”, 

constatamos que os participantes consideram que é fundamental ter “mais tempo para 

os professores reunirem” devendo estar as “articulações marcadas no horário entre 

professores titulares e professores de educação especial” reforçando, assim, o “tempo 

no horário para planificar e articular com os docentes da Turma e para a produção 

de recursos para aplicar na sala de aula de articulação”. Salientam, ainda, que será 

importante “mais tempos para trabalho com docentes e assistentes operacionais” e 

“horas para consultoria”.  

A articulação com técnicos, família e comunidade (subcategoria ”Gestão do tempo 

para trabalho colaborativo com técnicos, famílias e comunidade”) é identificada pelos 

DEE como uma área a privilegiar, de modo a garantir uma participação mais efetiva 

das famílias nos processos educativos dos seus filhos e a ampliar as oportunidades de 

inclusão na comunidade envolvente, reforçando a necessidade de “mais tempo para 

apoio/intervenção com toda a comunidade educativa” bem como “mais tempo para 

formação interna e reuniões com os intervenientes educativos, nomeadamente pais e 

encarregados de educação”.  

A “Gestão do tempo na articulação entre estruturas e serviços.” remete para a 

identificação de uma maior necessidade de “mais tempo atribuído equipa EMAEI” 

reconhecendo que “docentes com coordenação deveriam estar mais libertos da 

componente letiva” tendo, assim, “horas para realizar todas as tarefas inerentes aos 

cargos”.  

 

3.2. Formação: a) conteúdos; b) modelos de formação 

 

Na questão 3.2. do questionário, referente à Formação: a) conteúdos; b) modelos de 

formação, apresentam-se os resultados obtidos em dois formatos: 1) em tabela síntese 

(obtida com base na análise de conteúdo) sobre os conteúdos de formação indicados 

pelos participantes e 2) apresentação gráfica de dados que tivemos possibilidade de 

quantificar, baseando-nos na frequência das unidades de registos atribuídas. O 

procedimento de categorização, como já foi referido, possibilita uma maior 

clarificação quanto à tipologia das necessidades manifestadas pelos DEE que 

participaram no estudo, neste caso, no âmbito da formação.  
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3.2.1– Formação (conteúdos)  

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo 

 
 
Natureza 
Teórica 
 
 
 
 

Conhecimentos 
gerais 

Adquirir /aumentar conhecimentos de caráter 
mais geral, no âmbito da Educação (Inclusiva) 

 
 
 
 
(cf. anexo 13) 

 

Conhecimentos 
específicos  

Adquirir/aumentar conhecimentos mais 
específicos no domínio das problemáticas 
associadas às necessidades Educativas 

Legislação 
 

Adquirir/ aumentar conhecimentos referentes 
à legislação em vigor  

Monitorização/ 
avaliação  
(das e para as) 
aprendizagens 

Adquirir/ aumentar conhecimentos no 
domínio da monitorização/avaliação das (e 
para as) aprendizagens 

 
Natureza 
Prática 

Intervenção/ 
prática educativa/ 
pedagógica 

Adquirir/ aumentar conhecimentos ao nível da 
intervenção com vista a práticas educativas e 
pedagógicas de maior qualidade 

Trabalho 
cooperativo/ 
colaborativo 

Adquirir/ aumentar conhecimentos sobre 
trabalho cooperativo/colaborativo 
 

Implementação/ 
Operacionalização 

Adquirir/ aumentar conhecimentos sobre a 
operacionalização da legislação em vigor 
 

Tabela 8. Gestão do tempo para as funções docentes (Anexo 13) 

As duas categorias obtidas, conforme tabela 8, referem-se à natureza teórica e prática 

da formação. Os DEE reconhecem a importância de terem “conhecimentos gerais” no 

âmbito da Educação Inclusiva, em específico sobre “políticas e modelos pedagógicos 

que estão na génese da nossa política educativa atual” não descurando a “ética e 

valores humanos” além de terem “conhecimentos Específicos” no domínio das 

problemáticas relacionadas com as necessidades educativas, tais como o 

“neurodesenvolvimento”; “ (…) autismo, multideficiência, síndrome de Down, 

dislexia (...) socorrismo”, entre outros. 

No que se refere à legislação, os DEE consideram importante adquirir/aumentar os 

seus conhecimentos em relação à legislação em vigor, reforçando domínios específicos 

desse âmbito, assegurando a sua “clarificação para toda a comunidade (…) e a 

explanação sobre a “operacionalização do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho”. 

A subcategoria “monitorização/avaliação das (e para as) aprendizagens”, confirma o 

reconhecimento, por parte dos DEE, em adquirir/aumentar conhecimentos neste 

âmbito, nomeadamente no que se refere “à monitorização, os indicadores, o currículo 

(…)” colaborando para uma adequada “planificação, ação, avaliação”.  

Na categoria “natureza prática” da formação, indicada pelos participantes, foram 

encontradas as subcategorias: intervenção/prática educativa/pedagógica, trabalho 

cooperativo/colaborativo, implementação/operacionalização. Ao nível da 

“intervenção/prática educativa/pedagógica”, os DEE consideram relevante a 
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aquisição/aumento de formação ao nível da intervenção que colabore para práticas 

educativas e pedagógicas de maior qualidade, identificando diversos domínios que 

consideram ser mais importantes, tais como a “flexibilidade curricular, estratégias de 

diferenciação”, a “intervenção em diferentes contextos (sala de aula; CAA, …)”, 

reforçando a divulgação de “ práticas de sucesso”, entre outros. 

No domínio do “trabalho cooperativo/colaborativo” foi possível constatar que os 

participantes consideram importante adquirir/aumentar conhecimentos sobre 

“estratégias de melhoria de funcionamento e direção de reuniões (perde-se muito 

tempo com o que não interessa)” vendo assim potenciadas “competências de gestão 

pedagógica de grupos e trabalho a pares” e melhorando a “capacidade crítica e 

colaborativa dos docentes”. 

A “implementação/operacionalização” é outro domínio em que os DEE consideram 

importante adquirir/aumentar os conhecimentos subjacentes à “operacionalização do 

Decreto-lei 54/2018- da teoria à prática” garantindo clarificação sobre “como aplicar 

a legislação em prol da escola/alunos” e, em concreto, sobre as “medidas de suporte 

e respetiva forma de operacionalização”. 

3.2.2– Formação (modelos de formação)  

Analisando a informação presente nas respostas dos participantes, foi possível 

quantificar os dados referentes à tipologia da duração, à tipologia das modalidades de 

realização e, por fim, à tipologia de ações de formação propostas, tendo por base a 

contabilização da frequência indicada nestes domínios. 

 

Gráfico 9. Tipologia de duração da formação 

No que se refere à duração, conforme o gráfico 9, as ações de curta duração assumem 

maior expressão do que as ações de longa duração.  
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Ações de Longa Duração

Ações de Curta Duração

Formação - Tipologia de duração
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Gráfico 10. Modalidades de realização da formação 

 

Quanto às modalidades de realização da formação, conforme o gráfico 10, as ações à 

distância assumem maior referência do que as formações presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Tipologia de ações de formação 

 

Quanto à tipologia das ações de formação foi possível verificar (cf. gráfico 11), que as 

oficinas de formação, com um cariz mais prático, assumem maior expressão na 

preferência dos participantes. 

3.3. Recursos: a) equipamentos; b) humanos 

No ponto 3.3. Recursos: a) equipamentos; b) humanos foi possível quantificar a 

frequência das respostas ao questionário. O levantamento de necessidades 

identificadas pelos DEE, quanto aos recursos humanos e materiais, revelam-se 

pertinentes no sentido de compreender que condições consideram significativas para 

que possam exercer as suas funções, de modo a assegurar práticas de maior qualidade 

e eficácia. 
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Gráfico 12. Recursos materiais/equipamentos 

Quanto aos recursos materiais/equipamentos, conforme o gráfico 12, verifica-se que a 

maior expressão de necessidades evidenciadas pelos participantes refere-se ao material 

informático/tecnológico, ao equipamento das salas/espaços pedagógicos (desde a sala 

de aula ao Centro de Apoio à Aprendizagem e às salas de Atividades de Vida Diária, 

entre outros espaços), aos materiais lúdicos/pedagógicos, entre outros 

materiais/equipamentos. 

Ao nível dos recursos humanos podemos verificar, conforme gráfico 13, que os 

assistentes operacionais, os DEE, os psicólogos, os técnicos especializados, os 

docentes (não especificados), assumindo estes uma maior expressão como recursos em 

falta. 

Gráfico 13.  Recursos humanos 
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Com base na identificação das necessidades, ao nível dos recursos humanos, 

evidenciadas pelos DEE que responderam ao questionário que serviu de base a este 

estudo, será possível identificar domínios exigem maior resposta/investimento da parte 

das estruturas de gestão das escolas.  

4. Designação dos Docentes de Educação Especial 

O domínio número 4 do questionário refere-se ao levantamento de informação sobre a 

designação dos Docentes de Educação Especial. No ponto 4.1. é colocada a questão: 

considera necessária a mudança de designação dos atuais docentes de educação 

especial e na questão 4.2. é solicitado que, caso tenha concordado com a mudança de 

designação seja sugerida a mudança que consideram a adequada. 

 

4.1.Necessidade de mudança da designação dos Docentes de Educação 

Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Mudança de designação dos Docentes de Educação Especial 

No que se refere à necessidade manifestada quanto à mudança da designação podemos 

verificar (cf. gráfico 14) que a maioria dos docentes (127) considera que não é 

necessária a mudança de designação enquanto 39 docentes consideram que deveriam 

ocorrer uma mudança na designação destes docentes. 

39

127

Mudança de designação dos DEE

Sim Não
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4.2. Sugestões para a mudança de designação dos DEE 

Gráfico 15. Sugestões para a mudança de designação dos DEE 

Dos 39 docentes que indicaram concordar com a mudança de designação as sugestões 

são diversificadas (cf. gráfico15). A mudança de designação para Docentes de 

Educação Inclusiva/Inclusão é a que assume maior expressão nas sugestões dos 

participantes, seguida da designação Docentes Especializados. 

 

5. Inclusão na escola 

 

O quinto domínio do questionário refere-se à inclusão na escola solicitando que o 

participante indique quais as medidas que considera prioritárias para melhorar a 

inclusão na sua escola. Procedemos à análise de conteúdo obtendo como categorias 

referentes à inclusão os domínios da formação, recursos, mudança conceptual, 

mudança de práticas, mudanças organizacionais e atualização/redefinição do perfil do 

DEE. As subcategorias obtidas e indicadores permitem uma maior clarificação e 

compreensão sobre a análise desenvolvida. 

5.1. Medidas para melhorar a Inclusão (1) – formação, recursos e mudança 

conceptual 

 

É possível analisar, com base na tabela seguidamente proposta, as categorias, 

subcategorias e indicadores, em formato síntese, para uma leitura mais resumida da 

informação obtida. 
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 Será importante consultar o anexo 14 para uma leitura mais completa das unidades de 

registo obtidas sobre as medidas que os participantes propõem para melhorar a 

inclusão nas suas escolas, à semelhança das tabelas anteriores apresentadas. 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo 

 
Inclusão 
(formação) 

Formação (geral) 
 

Identificação da necessidade de Formação 
(não especificado) 

 
 
(cf. Anexo 14) 

 
Formação  
(educação inclusiva) 

Identificação da pertinência de Formação 
para a compreensão/ domínio da Educação 
Inclusiva 

Inclusão 
(recursos) 
 

Recursos 
humanos 

Reconhecimento da necessidade de mais 
Recursos Humanos  
(Docentes, Docentes EE, Técnicos, 
Assistentes O., Psicólogos, T.F., etc.) 

Recursos 
materiais 

Reconhecimento da necessidade de mais 
Recursos Materiais 

Inclusão 
(mudança 
conceptual) 

Mudanças no plano 
conceptual 
(diversidade/inclusã
o/ diferenciação) 

Identificação da necessidade de mudar 
mentalidades, atitudes, perspetivas sobre a 
inclusão na Escola 
 

Tabela 9. Medidas para melhorar a inclusão formação, recursos e mudança 

conceptual (Anexo 14) 

 

Nas subcategorias do domínio da formação (formação geral e formação na área da 

educação inclusiva) foi possível constatar que os DEE consideram importante a 

formação para que a sua escola seja mais inclusiva. No domínio da Formação geral 

indicam, de um modo geral a relevância da “Formação, discussão, partilha de toda a 

comunidade educativa” defendendo “mais formação dentro de cada escola para 

todos” destacando a importância da “formação de pais e famílias” e a necessidade 

“ações de formação e sensibilização para mobilizar os docentes e a comunidade 

escolar para a mudança”. De destacar a ênfase dada à necessidade de “sensibilizar as 

direções”, a proposta de “formação para órgãos de gestão e estruturas intermédias”, 

bem como, a pertinência de “formação obrigatória para todos os professores, 

momentos de debate e reflexão” assegurando que esta seja “(…) gratuita!”. 

No âmbito da “educação inclusiva” os DEE reforçam que a formação específica nesta 

área é um dos fatores relevantes para que as suas escolas sejam mais inclusivas, 

destacando que “numa escola para todos, todos os professores devem conhecer a 

legislação”, de modo a “encararem a inclusão como um caminho para um objetivo 

geral”. 
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Importa referir que o papel do DEE é uma das propostas específicas como formação, 

junto da comunidade educativa, pois considera fundamental “formar/sensibilizar o 

corpo docente para o papel e o lugar destes profissionais [DEE], tendo em conta o 

preconizado nos atuais normativos”. Outro aspeto referido que poderá merecer 

reflexão é a proposta de reformulação/alteração no plano de estudos da “formação 

inicial e de base dos professores”. Estas categorias reforçam toda a informação obtida 

no ponto 3.2 (em que os DEE foram questionados sobre as necessidades de formação), 

uma vez que se mantém a consistência nas respostas dos participantes quanto ao 

reconhecimento da relevância deste domínio para a promoção de uma escola mais 

inclusiva. 

Nas subcategorias referentes aos recursos humanos e materiais, indo igualmente ao 

encontro do que já foi indicado no ponto 3.3. deste trabalho, os DEE consideram que 

os recursos humanos e materiais são condição relevante para as mudanças com vista a 

uma escola mais inclusiva. Assim, em termos de recursos humanos destacam a 

necessidade de “mais docentes disponíveis para trabalhar com os alunos em pequenos 

grupos”, a necessidade de “assistentes operacionais alocados à educação especial”, 

ou seja, providenciar “mais recursos para promover uma intervenção mais efetiva 

junto de alunos sem autonomia, dentro da sala de aula. À semelhança dos resultados 

no ponto 3.3 os DEE indicam a necessidade de mais docentes especializados e, 

principalmente, mais assistentes operacionais com formação para as respostas mais 

específicas.  

No âmbito dos recursos materiais os participantes reforçam a importância de “(…) 

equipamento para oficinas ligadas ao mundo do trabalho para alunos com 

adequações curriculares significativas”, ou seja, que se revele “adequado para 

responder às necessidades de todos os alunos, designadamente nos casos 

dependentes”. 

A subcategoria “mudanças no plano conceptual-diversidade/inclusão/diferenciação” 

emerge na sequência da identificação, por parte dos DEE, da necessidade de mudança 

de mentalidade, atitudes e perspetivas sobre a escola inclusiva. Referem que é 

fundamental “a mudança de mentalidade, de visão... que também passa pelas 

lideranças”, além da necessidade de “desfragmentar, as perceções que os docentes 

ainda têm, acerca da escola atual e dar voz aos alunos”. 

 

5.2. Medidas para melhorar a inclusão (2) – mudança de práticas e mudanças 

organizacionais 

 

Dando continuidade à análise em curso, na categoria referente à “mudança de práticas” 

obtivemos evidências sobre a perceção que os DEE têm quanto à necessidade de 

mudanças nas práticas no que se refere aos docentes do ensino regular (cf. tabela 10). 

Salientam, assim, que é fundamental “mudar a visão dos colegas perante o 54 e os 
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alunos” promovendo uma “maior implicação do docente titular no desenvolvimento 

de estratégias para alunos com problemáticas graves”, de modo a “sensibilizar os 

docentes das disciplinas para o seu papel na aprendizagem”. 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo 

 
Inclusão 
(mudança 
de 
práticas) 
 

Mudanças nas 
práticas 
(docente de ensino 
regular) 

Reconhecimento da necessidade de 
mudança nas atitudes e envolvimento dos 
docentes de ensino regular 

 
 

(cf. Anexo 14) 

 
 
 

Mudanças nas 
práticas 
(referente aos 
alunos) 

Reconhecimento da necessidade de 
mudança nas respostas aos alunos 

Mudança nas 
práticas  
(ao nível do 
processo ensino 
/aprendizagem) 

Reconhecimento da necessidade de 
mudanças ao nível do processo ensino-
aprendizagem 

Mudanças na 
organização da  
coadjuvação/ 
cooperação 
/colaboração/ 
partilha de saberes e 
práticas 

Reconhecimento sobre a importância de 
mudar formas de os docentes se 
organizarem, articularem, partilharem 
saberes e práticas 

Inclusão 
(mudanças 
organizaci-
onais) 
 

Gestão do Tempo Identificação da necessidade de ter mais 
tempo (em vários domínios) 

Apoio às Escolas Reconhecimento da necessidade de 
existirem estruturas/ Equipas de apoio nas 
escolas 

Burocracia Reconhecimento da necessidade de diminuir 
a Burocracia 

Tabela 10 - Medidas para melhorar a inclusão - mudança de práticas e mudanças 

organizacionais (Anexo 14) 

 

Ao nível das mudanças nas respostas acionadas junto dos alunos consideram que “é 

necessário que cada docente sinta cada aluno como verdadeiramente único e o trate 

como tal” procedendo à “identificação das barreiras que se colocam à aprendizagem 

e à participação dos alunos” e garantindo “a real inclusão dos alunos [pois] integrá-

los em sala de aula comum sem outros recursos e apoios, como um professor 

acompanhante ou sem recursos e meios, nem sempre é positivo”. No processo ensino-

aprendizagem “é necessário que a sala de aula mude” e que ocorra uma” alteração 

das práticas dos docentes, libertação das aulas modelo "autocarro", acabar com a 

avaliação baseada sobretudo em testes escritos”.  

As ”mudanças na organização da coadjuvação/cooperação/colaboração/partilha de 

saberes e práticas” surge como a subcategoria decorrente da identificação, por parte 

do DEE, da importância de mudar as formas de organização dos docentes, a forma 
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como articulam e partilham saberes e práticas, defendendo que é fundamental 

“melhorar a articulação entre todos os docentes por ciclo ou nível de ensino 

(professores titulares, professores de apoio) e interciclos” para a construção de um 

“espaço de colaboração (…)” de modo a “promover momentos de 

articulação/assessoria com os docentes da escola sobre a nova legislação e formas de 

a implementar e monitorizar, de acordo com os recursos materiais e humanos, 

disponíveis no agrupamento”.  

Na categoria referente às “mudanças organizacionais” foram definidas como 

subcategorias “gestão do tempo”, “apoio às escolas” e “burocracia”. Na subcategoria 

da “gestão do tempo” os docentes identificam a necessidade de “tempos de articulação 

nos horários com os técnicos da escola”, nomeadamente a utilização de “horas letivas 

para supervisão e coordenação”. No que se refere à EMAEI há o reconhecimento de 

que “o coordenador da EMAEI deve obrigatoriamente ter mais horas para o cargo, 

distribuídas por níveis de ensino, para conseguir dar resposta a tantas solicitações. 

Também mais horas para os outros elementos da equipa.”. Na subcategoria “apoio às 

escolas” podemos constatar a necessidade evidenciada quanto ao suporte, que 

consideram que deve existir no “terreno”, com equipas de apoio à operacionalização e 

implementação da legislação em vigor, reforçando que “seria importante um apoio às 

escolas mais direto e mais acessível, ligado a questões práticas, com função 

pedagógica em vez de inspetiva”, através da criação de “equipas regionais (nível das 

áreas do CFAE) com professores com perfil de competências próprias para apoiarem 

as escolas na implementação da flexibilidade e da inclusão (Dec. Lei 54 e 55). 

Na subcategoria “burocracia” evidenciou-se a necessidade de redução de funções 

burocrática, reconhecendo os DEE que “a inclusão está a ser bem implementada, no 

entanto, a excessiva burocracia impede que a nossa intervenção seja mais eficiente”. 

 

5.3- Medidas para melhorar a inclusão (3) - redefinição do perfil do DEE 

 

A categoria referente à “atualização/redefinição do perfil do DEE” foi definida com 

base nas subcategorias a “reformulação/clarificação sobre o perfil do DEE” e a “falta 

de reconhecimento/valorização do DEE (cf. tabela 11) 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de 
registo 

Inclusão 
(atualização 
redefinição do 
perfil 
do DEE) 
 
 

Reformulação/ 
clarificação sobre o 
perfil do DEE 

Reconhecimento da necessidade de 
redefinição/clarificação sobre as 
funções e competências do Docente 
de Educação Especial 

 
(cf. anexo 15) 

Falta de 
reconhecimento/ 
valorização do DEE 

Identificação de dificuldades 
sentidas quanto ao reconhecimento 
e valorização do Docente de EE. 

Tabela 11.  Medidas para melhorar a inclusão – redefinição do perfil do DEE (anexo 14) 
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Na reformulação/clarificação sobre o perfil do DEE foi reconhecida a necessidade de 

uma “definição legislativa clara das atribuições e competências dos DEE”. 

Decorrentes desta ausência de clarificação, consideram que ainda “há quem não 

queira que o prof de educação especial vá à turma trabalhar com o aluno”, que “há 

quem considere o professor de educação especial um explicador de todas as matérias. 

Reconhecem que “muitos professores dizem que não têm que saber o que é um RTP 

nem têm que o saber elaborar” sendo necessário mudar esta leitura/perspetiva, de 

modo a “encararem o docente da educação especial como docente do conselho de 

turma”. No que se refere à subcategoria “falta de reconhecimento/valorização do 

DEE”, verificamos que foram identificados constrangimentos quanto ao seu 

reconhecimento e valorização, sendo fundamental reconhecer que “o DEE é um 

técnico especializado em práticas pedagógicas diferenciadas, que defende uma 

intervenção especializada, direcionada, competente e responsável e não um trabalho 

generalista e indiferenciado”. 

Consideramos que após a apresentação e análise dos resultados foi possível proceder 

a uma compreensão do que os DEE, que participaram neste estudo, pensam e sentem 

sobre diversos domínios da sua identidade profissional. Na discussão dos resultados 

procuraremos destacar os aspetos mais relevantes, tendo em conta os objetivos 

definidos para este estudo. 
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Discussão dos Resultados 

 

A pertinência de rever e redefinir as competências e funções do DEE, tendo em 

consideração as mudanças legislativas em curso, colaboraram, como já vimos, para a 

realização de um estudo que, baseado na “voz” dos docentes, poderá colaborar para 

essa reflexão/redefinição. 

No sentido de sintetizar a quantidade de dados analisados e obtidos, optámos por 

elaborar um quadro síntese sobre os resultados mais relevantes nos 5 domínios do 

questionário. Desenvolveremos a discussão agrupando alguns dos resultados 

apresentados anteriormente destacando os resultados/ideias-chave, que se revelam 

mais significativos. 

 

Síntese de Resultados - 1. Identificação 

 

 

Domínios 

 

Subdomínios 

 

Resultados/Ideias-Chave 

 

 

1
. 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 

   

Número de anos de 

serviço 

Maior representatividade – DEE com tempo de 

serviço entre os 11 e 43 anos de serviço 

Número de anos de 

serviço na Educação 

Especial 

Maior representatividade de docentes que têm ente 0 

e 20 anos de serviço em Educação Especial 

 Designação da 

Formação 

Especializada/Pós-

Graduação/Mestrado 

A maior expressão de docentes realizou como 

formação: Pós-Graduação, Formação Especializada 

ou Mestrado na área da Educação Especial 

Local de 

trabalho/níveis de 

escolaridade 

Maioria dos docentes trabalham na Escola Pública. 

Os níveis de escolaridade não foram destacados pois 

verificou-se que os docentes indicaram diversos 

níveis de escolaridade em simultâneo e que não 

permite uma leitura clara dos resultados (O DEE pode 

exercer funções desde o Pré-Escolar até ao 

secundário). 

Quadro 1. Síntese de resultados – 1. Identificação 

Estes resultados indicam que o tempo de serviço dos docentes se posiciona 

maioritariamente entre os 11 e os 40 anos de serviço, havendo diluição na linha de 

tempo, o mesmo não se verificando em relação ao tempo de serviço em Educação 

Especial, onde a maioria dos docentes tem entre 0 e 10 anos de serviço, podendo este 

aumento estar relacionado com a abertura dos grupos de recrutamento em 2006. Tal 

como destaca Santos (2015) a empregabilidade e o desempenho profissional 

apresentam-se como fatores motivacionais dos DEE. A empregabilidade, uma vez que 

asseguram ou garantem maiores possibilidades de emprego, o desempenho 

profissional porque muitos sentem a necessidade de colmatar as dificuldades 

identificadas na sua prática docente, em resposta às necessidades de uma Escola 

Inclusiva.  
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A Formação centra-se preponderantemente em 2 tipologias de formação (Pós-

Graduação/Formação Especializada e Mestrado) sendo as que maior oferta terão mais 

recentemente (o que coincide com o tempo de serviço em Educação Especial), sendo 

que as formações indicadas como DESE ou CESE remontam para alguns anos atrás 

(20/25 anos). Quanto aos níveis de escolaridade em que são exercidas funções, como 

já referimos, será uma questão em aprofundamento, com base nas respostas dos DEE 

que responderam ao questionário, posteriormente. Importa clarificar qual o sentir 

destes profissionais sobre esta distribuição por níveis de escolaridade uma vez que a 

distribuição de serviço possibilita que a sua intervenção ocorra em “todos” os níveis 

de escolaridade (o que levou á dificuldade de identificar os níveis de escolaridade em 

que os DEE exerciam funções, pois são vários).  

Síntese de Resultados - 2. Caracterização da situação presente de trabalho 

 

 

Domínios 
 

Subdomínios 
 

Resultados/Ideias-Chave 

 

2
. 

C
a
ra

ct
er

iz
a
çã

o
 d

a
 s

it
u

a
çã

o
  

  

p
re

se
n

te
 d

e 
tr

a
b

a
lh

o
 

 

 

 

Grau de satisfação em 

relação à distribuição 

do horário semana. 

 

Os níveis de satisfação revelam alguma 

ambivalência. A maioria dos DEE posicionam-se 

no grau intermédio/neutro, sendo que muitos não 

respondem. 

Distribuição do 

horário semanal – 

intervenção direta 

com alunos 

Questões mais destacadas: Falta de tempo; muito 

tempo letivo (ação direta com alunos) não permite 

outras ações complementares importantes (ex. 

articulação com outros docentes; elaboração de 

materiais, etc.). 

Distribuição de 

funções por tempo 

não letivo 

 

 Muita burocracia, não consideração do nível de 

escolaridade de formação inicial na distribuição 

de serviço, alguma falta de recetividade do DER 

na coadjuvação/presença em sala de aula). 

 

Quadro 2. Síntese de resultados – 2. Caracterização da situação presente de trabalho 

A forma como os DEE se posicionam em relação à distribuição de serviço, 

nomeadamente nas horas atribuídas ao tempo letivo (ação direta junto dos alunos) e 

tempo não letivo, em que outras funções são implementadas assumem alguma 

ambivalência. São indicados fatores de insatisfação: a falta de tempo para ações 

relevantes (ex. coordenação da EMAEI, construção de materiais, articulação com 

outros docentes, etc.), o excesso de burocracia e o número de alunos em 

acompanhamento por cada DEE (cf. quadro 2). Esta insatisfação poderá enquadrar-

se numa prevalência de preocupações profissionais e dificuldade na realização de 

ações/tarefas que os DEE consideram importantes para a sua realização profissional 

e para o seu reconhecimento (Martins, Batista, & Campos, 2015). 
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Síntese de Resultados - 3. Modelo que considera mais útil para a sua 

intervenção na escola [alíneas a); b); c) e d)] 

 
Domínios Subdomínios Resultados/Ideias-Chave 

 

3
. 

M
o

d
el

o
 q

u
e 

 

co
n

si
d

er
a

 

m
a

is
 ú

ti
l 

p
a

ra
 

a
 s

u
a

 

in
te

rv
en

çã
o

 

n
a

 e
sc

o
la

 
 

Alterações a ser contempladas ao nível de:  

(analisado de forma mais sistemática e aprofundada) 

 

a) competências;               Quadro síntese de resultados A 
 

b) intervenção na 

escola; c) 

distribuição de 

serviço d) legislação 

 

Quadro síntese de resultados B 

Quadro 3. Síntese de resultados – 3. Modelo que considera mais útil para a sua 

intervenção na escola [(alíneas a); b); c) e d)] 

 

A dimensão dos resultados obtidos na sequência desta questão exige uma discussão 

mais específica. Para tal, apresentamos o quadro síntese de resultados A referente às 

competências que analisámos, tendo por referência o Despacho Conjunto 198/99, de 

15 de fevereiro, e quadro síntese de resultados B referente à formulação/construção de 

categorias a partir das respostas dos DEE. 

 

Síntese de resultados (A) Áreas de competências do perfil definido para a 

Formação Especializada - Despacho Conjunto 198/99, de 15 de fevereiro  

Domínios Subdomínios Resultados/Ideias-chave 

 

 C
o
m

p
et

ên
ci

a
s 

d
e 

A
n

á
li

se
 C

rí
ti

ca
 

 

Contributos 

teóricos 

 

» Reconhecimento da parte dos DEE sobre os seus 

conhecimentos e capacidade de intervenção em domínios 

específicos (tendo em conta os referenciais teóricos e a 

investigação “evidence based”). 

» Competências de planificação/gestão curricular junto das 

especificidades decorrentes das necessidades evidenciadas 

pelos alunos 

Tomada de 

decisões 

» Identificada a pertinência do seu papel na tomada de 

decisões, de forma sustentada, nas estruturas de decisão dos 

Contextos Educativos onde exercem funções; papel do DEE 

nas práticas de inclusão na comunidade educativa 

Participação/ 

posição 

» Reforçada a necessidade de a sua “voz”, enquanto DEE, 

ser ouvida e tida em consideração em diversas estruturas; 

papel importante na implementação de adequadas 

metodologias/estratégias no processo ensino – 

aprendizagem. 
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 C

o
m

p
et

ên
ci

a
s 

d
e 

In
te

rv
en

çã
o
 

 

Intervenção 

pedagógica 

» Prevalece a posição de que a intervenção do DEE deve ser 

maioritariamente orientada para o apoio direto e 

individualizado do aluno com necessidades específicas. 

Métodos, 

técnicas e 

estratégias 

» Reconhecimento da importância de metodologia que 

suporte a diferenciação pedagógica e curricular, recorrendo 

a ferramentas e materiais facilitadores de acesso à 

informação, no processo ensino-aprendizagem; 

» Promotor, junto de outros docentes, de estratégias e 

técnicas que respondam à diversidade pedagógica. 

Gestão do 

currículo 

 

» Pertinência de um currículo flexível e mais sustentado/com 

maior oferta em dimensões práticas (não tanto teóricas), 

como resposta à diversidade de perfis de alunos;  

» Destaque da importância da articulação entre docentes na 

planificação e implementação de respostas diferenciadas; 

» Importância da articulação entre ciclo como preparação 

mais ajustada/adequada de transições. 

Legislação  

 

» Reconhecimento da importância de conhecerem a 

legislação em vigor; 

» Identificação da necessidade de haver maior clarificação 

em determinados aspetos (operacionalização): tempo de 

permanência dos Docentes em CAA (ex. resposta às 

anteriores situações que integravam Unidades = maior 

desgaste); distribuição de serviço/critérios mais claros; 

» Promoção da Educação Inclusiva: legislação deve ajudar a 

clarificar que os alunos com determinadas medidas são 

alunos da Turma e do DER (e não apenas do DEE). 

Envolvimento 

da família 

» Reconhecimento da importância do trabalho com a família; 

necessidade de mais tempo atribuído ao DEE para essa 

articulação; Importância da capacitação/formação dirigida às 

famílias. 

Ambiente 

educativo 

» Reforço do papel do DEE na dinamização e implementação 

de projetos, no incentivo a práticas mais inclusivas, modelos 

de intervenção universais (DUA) e inovadores (Robótica; 

inteligências múltiplas, etc.). 

 C
o
m

p
et

ên
ci

a
s 

d
a

 
fo

rm
a

çã
o

, 
d

a
 

su
p

er
v
is

ã
o

 e
 d

e 
a
v

a
li

a
çã

o
 

Coadjuvação/ 

trabalho 

cooperativo 

» Destaque da importância do trabalho de coadjuvação aos 

docentes de ensino regular com vista à promoção de 

respostas de diferenciação pedagógica; Articulação 

consistente, organizada, planificada e sistemática dos 

momentos de articulação/coadjuvação, sustentadas numa 

efetiva intencionalidade de resposta às necessidades de 

Todos; 

» Papel vital na sensibilização/capacitação/ colaboração 

junto de toda a comunidade educativa; 

» Reforço da importância do trabalho colaborativo e efetiva 

articulação com as famílias e outros técnicos /intervenientes 

que acompanhem o/s aluno/s. 
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Articulação 

entre projetos   

educativos 

das escolas 

» Compromisso de articulação/envolvimento/participação na 

definição de percursos de aprendizagem sustentados em 

metodologias inovadoras (importância do Trabalho de 

Projeto); 

» Pertinência da participação e envolvimento de todas as 

comunidades educativas no mesmo percurso/intenções. 

 C
o

m
p

et
ên

ci
a

s 
d

e 

C
o

n
su

lt
o
ri

a
 

Estruturas de 

gestão/ 

administração 

e coordenação 

pedagógica  

» Identificação do papel relevante do DEE no 

aconselhamento e apoio às estruturas educativas 

intermédias/órgãos da Direção/Coordenação da EMAEI com 

vista a respostas de flexibilidade curricular e práticas mais 

inclusivas; 

» Reconhecimento da importância do seu contributo na 

Consultoria. 

Centros de 

Formação 

 » Não houve evidência/ dados que se considerassem a 

integrar neste domínio.  

Quadro 4. Síntese de resultados – áreas de competências do perfil definido para a 

Formação Especializada – Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro 

 

Considerando os resultados obtidos (cf. quadro 4). nas quatro dimensões previstas no 

Despacho Conjunto 198/99, que, como já vimos, define as competências do DEE, 

podemos constatar que os resultados se assemelham aos obtidos no estudo realizado 

por Pires e Rodrigues (2011). Ao nível das Competências de Análise Crítica os DEE 

identificam e reconhecem as competências de articulação com o Docente de Ensino 

Regular (DER) e a pertinência de inovação e investigação baseada em evidência. Na 

Competências de Intervenção confirma-se (apesar do reforço na intervenção direta do 

aluno) a disponibilidade para um maior trabalho de coadjuvação e articulação quer 

com o DER, quer com as famílias. Reconhecem, igualmente, a relevância do seu papel 

na promoção da qualidade educativa e na qualidade do ambiente educativo. 

Quanto às competências de Formação verifica-se que há envolvimento e 

reconhecimento da importância da formação em serviço, com vista a uma atualização 

de conhecimentos e práticas, essenciais nos processos de colaboração/coadjuvação. Na 

Supervisão evidencia-se o reconhecimento do trabalho articulado e de co-construção 

docente, partilhando saberes e experiências que concorrem para percursos (quer dos 

docentes, quer dos alunos) de maior intencionalidade pedagógica, que se refletirá na 

qualidade e na eficácia das aprendizagens. A articulação com outros técnicos (ex. CRI) 

remete para procedimentos de avaliação técnico-pedagógica que assume relevância 

nas práticas do DEE. Tal como no estudo de Pires e Rodrigues (2011), também é nas 

competências de Consultoria que encontramos menor envolvimento ou indicação de 

participação, da parte dos inquiridos, nomeadamente ao nível dos Centros de 

Formação. No apoio aos órgãos de direção e estruturas intermédias há já evidência de 

participação, colaborando em projetos/dinâmicas de adequação à diversidade. 

Na discussão dos resultados obtidos importa destacar que as categorias, apresentadas 

na síntese de resultados (B), podem ser consideradas a “voz” dos DEE (que 
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participaram neste estudo), onde emergem as questões mais relevantes sobre a forma 

como veem e sentem as suas competências e o que consideram ser fundamental para a 

sua ação ser mais eficaz e de maior qualidade, a vários níveis (cf. quadro 5). 

 

Síntese de resultados (B) - Domínios/áreas obtidas no processo de análise dos 

dados 

Categorias Subdomínios Resultados/Ideias-Chave 

 

 

G
es

tã
o
 E

st
ru

tu
ra

l 
d

a
s 

F
u

n
çõ

es
 D

o
ce

n
te

s 

 

Visão crítica 

da legislação 

(perfil do 

DEE) 

 

» Pertinência da clarificação das competências e funções 

correspondentes ao Perfil do DEE, nomeadamente na 

operacionalização do Decreto-Lei nº 54/2018; 

» Reconhecimento da omissão de objetividade quanto ao 

que o perfil do DEE, o que pode promover e reforçar 

determinadas práticas (menos inclusivas). 

Visão crítica 

da legislação 

(intervenção 

do DEE) 

» Definição sobre com quem, como, onde se desenvolve a 

intervenção do DEE; 

» Clarificação quanto a procedimentos previstos na 

Legislação (ex. Operacionalização); 

» Revisão da Componente letiva/não letiva do DEE. 

Visão crítica 

da legislação 

(operacionaliz

ação do perfil) 

» Omissão de informação objetiva e clara sobre como se 

devem implementar determinados procedimentos, 

atribuindo funções e competências específicas aos 

diversos docentes e técnicos; 

» Pertinência de mudanças ao nível da Avaliação de 

Desempenho Docente. 

Visão crítica 

da legislação 

 

(operacionaliz

ação das 

práticas) 

» Importância de uma organização concertada das práticas 

dos docentes (DEE e DER,) em conjunto com a família e 

outros técnicos;  

» Uniformização de documentos previstos no DL 

54/2018; 

» Redução de alunos, de número de escolas a apoiar; 

» Mais tempos para a Coordenação da EMAEI;  

» Coerência/ articulação entre a Legislação (DL 54/2018 

e as diretrizes do Júri Nacional de Exames. 

Visão crítica 

da legislação 

(articulação) 

» Maior e melhor articulação entre o DL 281/2009 

(Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância) e 

o DL 54/2018; 

» Urgente articulação de qualidade com a Saúde, quer na 

colaboração no Plano de Saúde Individual (PSI), quer na 

partilha de informação. 

 G
es

tã
o
 

O
rg

a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

d
a
s 

F
u

n
çõ

es
 

D
o
ce

n
te

s 

Excesso de 

burocracia 

» Reconhecimento da burocracia (preenchimento e 

elaboração de muitos documentos) como uma barreira 

para procedimentos mais centrados em respostas 

pedagógicas/educativas/inclusivas. 

Escassez de 

recursos 

» Identificação da necessidade de mais recursos humanos 

(mais DEE e mais técnicos (TF/TO/Psicólogos); 
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 » Mais recursos materiais/equipamentos/ Tecnologias. 

Importância da 

autonomia 

Profissional 

» Necessidade de mais autonomia nas práticas; 

» Pertinência da obtenção de mais autonomia nas decisões 

pedagógicas/intervenção; 

» Importância do reconhecimento desta autonomia pelos 

outros intervenientes do contexto educativo. 

Pertinência da 

flexibilidade 

para a 

adequação das 

práticas 

» Gestão flexível do horário do DEE; 

» Intervenção delineada em função das necessidades dos 

alunos e de outras funções que vão surgindo ao longo do 

tempo/ano; 

» Não esgotar o horário (componente letiva) do DEE em 

apoios diretos (fazer gestão mais ampla das necessidades 

do contexto educativo, nomeadamente em 

articulação/coadjuvação/consultoria. 

G
es

tã
o
 d

o
 T

em
p

o
 p

a
ra

 a
s 

F
u

n
çõ

es
 D

o
ce

n
te

s 

Gestão do 

tempo na 

distribuição de 

serviço 

 

» Importância de uma distribuição de tempo letivo/ não 

letivo de forma mais flexível; 

» Considerar tempos de articulação (efetivos e viáveis) 

nos horários do DEE e do DER; 

» Respeito pela redução de componente letiva (docentes 

com mais tempo de serviço). 

Gestão do 

tempo na 

articulação/ 

coadjuvação/ 

consultoria 

» Reforço da necessidade de um trabalho articulado entre 

docentes (planificação da intervenção/organização de 

informação e elaboração de materiais); 

» Importância de articulação com Assistentes 

Operacionais (e outros intervenientes). 

Gestão do 

tempo para 

trabalho 

colaborativo 

com técnicos, 

famílias  

» Reconhecimento da necessidade de tempo (definido em 

distribuição de serviço – horário) que contemple a 

articulação/colaboração com a família; 

» Pertinência de tempos de articulação entre docentes e 

Técnicos do CRI (ou outros). 

Gestão do 

tempo na 

articulação 

entre 

estruturas e 

serviços 

» Reforço da importância do tempo para trabalho na 

Comunidade/estabelecimento de parcerias/identificação e 

angariação de serviços/respostas dos serviços/estruturas e 

recursos da comunidade. 

 

Quadro 5. Síntese de resultados  

Domínios/áreas obtidas no processo de análise dos dados 

 

Na Gestão Estrutural e Organizacional das funções docentes destaca-se a visão crítica 

dos DEE sobre a legislação, quer no que se refere à intervenção (às práticas), quer à 

importância de clarificar dimensões da operacionalização de algumas medidas 

/procedimentos e modalidades de articulação. A articulação concertada entre DEE e 

DER são uma das referências que importa considerar, pois 
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a colaboração entre professores, de que tanto se fala, é uma condição essencial 

neste processo. A análise conjunta das situações, a discussão, negociação, 

planeamento de formas de resolver problemas, a experimentação apoiada e 

sustentada por pares e por parceiros externos são condições imprescindíveis 

para enfrentar os desafios da educação de todos. É preciso estudar as práticas 

de planeamento, desenvolvimento e avaliação da intervenção, e é preciso que 

esse estudo não seja feito em patamares diferentes por diferentes atores: os 

professores de um lado e os investigadores do outro. É preciso encontrar formas 

de conjugar o conhecimento produzido nas práticas e o conhecimento 

produzido na investigação sobre as práticas, porque só o conhecimento 

produzido em comum pode ter efeitos duradouros, efeitos não apenas nas 

técnicas de ensino, mas que abranjam as atitudes e as crenças pedagógicas 

(Leite, 2016, p.8). 

A necessidade de melhorar a articulação entre o Decreto-Lei no 281/2009, de 6 de 

outubro, que regula o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, e o 

Decreto-Lei nº 54, é premente. De destacar que também o decreto que regula o SNIPI 

tem 10 anos e poderá merecer alguns reajustes, face ao paradigma atual. Destaque-se, 

no entanto, que este decreto (DL 281/2009) visa “assegurar a todos o direito à 

participação e à inclusão social” (p. 7298) e preconiza princípios de intervenção 

focados na família (ou outros cuidadores significativos) e em pressupostos de que a 

capacitação dos cuidadores (que estão mais horas com a criança), nos contextos 

naturais de vida, sustentam uma prática eficaz. Identificar as necessidades e 

preocupações da família (e outros cuidadores) permite delinear uma intervenção 

centrada nas rotinas da criança e promover estratégias que potenciam uma efetiva 

qualidade de respostas às necessidades, quer da criança, quer da família. A articulação 

com a Saúde, quer na partilha de informação sobre casos específicos, quer na 

colaboração para a elaboração do Plano de Saúde Individual (PSI) são domínios a 

melhorar. 

Na Gestão Organizacional das Funções Docentes destaca-se a indicação de que há 

excesso de burocracia, escassez de recursos, falta de autonomia profissional e falta de 

flexibilidade no âmbito das práticas do DEE. O excesso de burocracia é indicado como 

uma barreira em relação à intervenção. Há uma perceção de que, cada vez mais, o 

preenchimento de papéis aumenta, o que ocupa tempo que consideram que devia ser 

utilizado para a dimensão pedagógica/educativa. No que se refere à escassez de 

recursos é efetivamente importante assegurar que exista suporte humano e material 

para colmatar as necessidades diagnosticadas nos contextos, que se pretendem de 

inclusão e equidade.  

A qualidade da educação especial é dificultada pela insuficiência de recursos e 

pelo défice de competências pedagógicas (OCDE, 2018). 

 Existem variações ao nível das regiões e das escolas quanto à percentagem de 

alunos identificados como NEE. É difícil assegurar um número suficiente de 
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professores de educação especial para fazer face à procura crescente. No ano 

letivo de 2017/2018, os alunos NEE beneficiarão do apoio de mais 1 500 

funcionários não docentes contratados para o efeito (UE, 2018, p.5). 

A pertinência de uma maior autonomia profissional é indicada como um aspeto 

relevante, reafirmando que a “tomada de decisões” e uma participação mais ativa nos 

processos pedagógicos seria uma forma de aumentar o sentimento de autonomia. 

Também no contexto educativo, em que exercem funções, consideram que seria 

importante terem este reconhecimento da parte dos outros intervenientes. A 

planificação da intervenção e a gestão do seu horário, considerando as especificidades 

de funções, deveriam ser domínios em que o DEE pudesse ter mais poder de decisão. 

Os tempos atribuídos às diversas funções previstas deveriam ser delineados com 

critérios contextuais, realistas e sustentados nas efetivas necessidades dos alunos 

(independentemente de um apoio mais individualizado em contexto de CAA/de sala 

de aula). 

Neste sentido, destacam-se as barreiras identificadas, referentes à gestão do tempo para 

as funções docentes, em que um dos aspetos mais salientado é a dificuldade de 

encontrar tempos de efetiva partilha/articulação, em que diversos intervenientes 

possam conjugar intenções pedagógicas/educativas com vista a respostas adequadas 

aos alunos. Em síntese, evidencia-se a dificuldade na criação de espaços de encontro 

entre os intervenientes, para discussão e planeamento das estratégias a implementar 

(Faustino, 2011). 

Dando continuidade à discussão dos restantes domínios do questionário, importa 

retomar o ponto 3. Modelo que considera mais útil para a sua intervenção na escola 

tendo, agora, em referência os domínios da formação e dos recursos. 

 

Síntese de Resultados - 3. Modelo que considera mais útil para a sua 

intervenção na escola: formação e recursos 

 

Domínios Subdomínios Resultados/Ideias-Chave 
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Formação:  

 

 

a) conteúdos  

 

Natureza teórica 

» Reconhecimento da pertinência de formação ao nível de 

conhecimentos mais gerais no âmbito da Educação Inclusiva 

/Direitos Humanos/Ética e Valores Humanos/ Políticas e 

modelos na génese da política educativa atual, etc.; 

» Importância de dominar conhecimentos mais específicos 

referentes a problemáticas diversificadas (Surdez; Dislexia; 

PHDA; Neurodesenvolvimento; estilos de aprendizagem, etc.) 

» Importância de terem mais formação sobre a legislação em 

vigor; 

» Pertinência de mais formação na área da Monitorização e 

Avaliação das (e para) as aprendizagens; 

Natureza prática: 

» Importância da formação em domínios mais práticos que 

colaborem para uma maior qualidade da intervenção 
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(construção de materiais; dinâmicas/metodologias 

diferenciadas); 

» Necessidade de formação orientada para modelos de 

trabalho colaborativo/cooperativo; 

» Formação que clarifique a aplicação/implementação das 

medidas de suporte (execução/procedimentos referente á 

operacionalização, numa perspetiva prática); 

b) modelos de 

formação; 

Tipologia da duração: maior referência a ações de curta 

duração (ACD) 

Modalidades: maior referência a ações à distância (online) 

Tipologia das ações: maior destaque a Oficinas de formação; 

Workshops; Círculo de estudos. 

Recursos:  

a) 

equipamentos 

» Necessidade de mais: material informático/tecnológico; 

Salas mais bem equipadas (CAA/AVD/aula); materiais 

lúdicos e pedagógicos; espaços da escola mais 

acessíveis/diversificados; acesso à Internet; materiais para 

AVD;  

 

b) humanos » Necessidade de mais: assistentes operacionais; mais 

professores de Educação Especial; mais psicólogos; mais 

técnicos (TF/TO/Fisioterapeuta, etc.) 

 

Quadro 6. Síntese de resultados – 3. Modelo que considera mais útil para a sua 

intervenção na escola: formação e recursos 

 

Analisando o quadro 6 podemos ter uma leitura global das necessidades evidenciadas 

pelos DEE, quer ao nível dos conteúdos quer dos modelos de formação. A formação 

de DEE pode ser estar sujeita a dois tipos de conceções: restrita (perspetiva a 

necessidade de dominar um conjunto específico de conhecimentos que visam resposta 

a necessidades específicas apresentadas por alguns alunos) e holística (assente no 

pressuposto de que a inclusão não diz respeito apenas a crianças com 

especificidades/dificuldades de aprendizagem), remetendo para a pertinência de que 

“a formação de professores deveria focalizar-se na melhoria global do ensino e da 

aprendizagem” (Rodrigues & Lima-Rodrigues, 2011, p. 97). Os autores referem ainda 

a importância de uma atitude investigativa na construção do seu conhecimento e 

momentos de reflexão sobre a sua prática pedagógica/educativa. Os DEE referem a 

importância da dimensão teórica e da dimensão prática da formação assumindo como 

necessidade a existência de suporte teórico, baseado em investigação, que colabore 

para a qualidade das práticas. A indicação de necessidade de formação ao nível de 

modelos colaborativos destaca a emergência de definição de como se estrutura um 

ensino assente na colaboração (Kauffman & Lopes, 2007), pois “trabalhar em 

conjunto” (p.84) tem implicações significativas na organização pedagógica de uma 

sala de aula. Por norma, verifica-se alguma indefinição nas práticas de colaboração 

sendo assumidas pelo menos 3 configurações: 1) ensino direto aos alunos (da 

Educação Especial); 2) ensino conjunto de todos os alunos (assumindo-se que todos 

os alunos são quer do DEE quer do DER); 3) apoio do DEE ao DER (e não aos alunos). 

São diversos os riscos destas configurações e exigem uma adequada planificação e 

organização para que sejam obtidas vantagens e não desajustes na atuação dos 
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docentes. Apesar de alguns casos bem sucedidos de práticas colaborativas, estes 

parecem estar mais relacionados com características pessoais dos docentes do que 

decorrentes “de um sistema organizado e profissional” (Seabra, 1999, citado por 

Kauffman & Lopes, 2007, p.86).  

No que se refere aos recursos é reforçada a importância de uma estrutura capaz de dar 

resposta à diversidade. Em análise aprofundada do Decreto-Lei nº54/2018, a Direção 

da Pró - Inclusão, (2019) aponta 3 áreas de melhoria a considerar:  

1) Financiamento de recursos técnicos para as escolas (incluindo os CRI); 

2) Aumento do crédito horário das escolas para responder à diversidade; 

3) Contratação de docentes que possam aumentar as oportunidades de 

promoção do sucesso escolar e a diversidade curricular na Escola (…) 

(p.14). 

A valorização do recurso Assistentes Operacionais é igualmente sugerida, como 

resposta importante a alunos que necessitem de adaptações curriculares significativas. 

 

Síntese de Resultados - 4. Designação dos Docentes de Educação Especial 

 

Domínios Subdomínios Resultados/Ideias – Chave 

 

4. Designação 

dos DEE 

Mudança de 

Designação 

 

A maioria indica não concordar com a mudança de 

designação do DEE. 

 

Sugestões Docentes de Educação Inclusiva /Inclusão 

Docentes Especializados 

Quadro 7.  Síntese de resultados - 4. Designação dos Docentes de Educação Especial 

Na sequência da alteração do Decreto-Lei nº 3/2008 para o Decreto-Lei nº54/2018, 

surgiram algumas reflexões sobre a eventualidade de mudança da designação dos 

DEE. De certa forma, com o novo enquadramento surge um maior questionamento 

sobre o papel do DEE e se a designação de Educação Especial se coaduna com os 

pressupostos de uma escola que procura não categorizar os alunos em função das suas 

problemáticas, assegurando respostas mais integradoras e, deste modo, 

afasta-se a conceção de que é necessário categorizar para intervir. Procura-se 

garantir que o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória seja 

atingido por todos, ainda que através de percursos diferenciados, os quais 

permitem a cada um progredir no currículo com vista ao seu sucesso educativo. 

O presente decreto-lei consagra, assim, uma abordagem integrada e contínua 

do percurso escolar de cada aluno garantindo uma educação de qualidade ao 

longo da escolaridade obrigatória (Decreto-Lei n.o 54/2018 de 6 de julho da 

Presidência do Conselho de Ministros, p. 2919). 
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A intervenção do DEE em alunos com necessidades de caráter permanente, prática 

prevista no Decreto-Lei nº 3/2008, encontra-se agora mais alargada e, 

consequentemente, com alguma indefinição, uma vez que no referido decreto havia 

uma definição mais clara do âmbito de intervenção do DEE.  

Preconizando os fundamentos da Escola Inclusiva, questiona-se até que ponto a 

educação especial cabe na educação inclusiva. A necessidade de diferenciação de 

respostas para alunos com problemáticas específicas (PEA; dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais; multideficiência; surdez; etc.), mantém-se numa escola inclusiva, 

na perspetiva de (Kauffman & Lopes, 2007). A existência de uma escola/educação 

inclusiva, parece não retirar a necessidade de docentes (ou outros técnicos) na 

agilização de resposta às diversas necessidades dos alunos. A maioria dos DEE 

consideraram que não deveria haver mudança na designação e, dos que consideram a 

possibilidade dessa alteração as propostas são “Docentes de Educação 

Inclusiva/Inclusão” ou “Docentes Especializados”. Importa deixar como ponto de 

reflexão: não seremos todos docentes que procuram viabilizar a educação 

inclusiva/inclusão (?) Então qual o sentido de designar os DEE como Docentes de 

Educação Inclusiva/Inclusão (?) não será ideal e desejável que todos os docentes sejam 

promotores de inclusão(?). Poderemos, no entanto, desenvolver alguma discussão em 

torno da pertinência do DEE como um recurso especializado, que reforça a ideia de 

que a Educação Especial deverá ser um mediador/promotor da garantia de participação 

e das oportunidades de todos os alunos colaborando, assim, para a construção de uma 

escola/educação inclusiva. 

No que se refere à identificação das medidas que os DEE consideram prioritárias para 

a melhoria da inclusão nas suas escolas é evidente e significativa a diversidade (e 

quantidade) de indicadores obtidos, em domínios como: Formação, Recursos, Plano 

Conceptual, Plano das Práticas, Plano da Organização e na redefinição do Perfil do 

DEE. 

 

Síntese de Resultados – 5. Medidas Prioritárias para melhora a inclusão 

 

Domínios Subdomínios Resultados/Ideias-Chave 
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Medidas 

Prioritárias 

para melhorar 

a inclusão 

 

 

Formação: 

» Mais quantidade e qualidade de Formação para toda a 

comunidade Educativa; 

» Sensibilização/formação aos órgãos de gestão e estruturas 

intermédias; 

» Gratuitidade da Formação 

» Obrigatoriedade de Formação 

» Formação reforçada do DEE; 

» Mudança/reformulação da Formação Inicial – Educação 

inclusiva. 

Recursos: 

» Ter mais Docentes de Educação Especial; mais Assistentes 

Operacionais; mais técnicos, etc.; 

» Ter equipamentos e materiais para responder à diversidade 

de necessidades. 
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Plano Conceptual: 

» Mudança de mentalidade; 

» Mudança de atitudes; 

» Aceitação da diferença/inclusão/equidade. 

 

 

Plano das Práticas: 

» Maior envolvimento e responsabilização dos DER nas 

respostas diferenciadas a todos os alunos; 

» Diminuição de alunos por turma; 

» Respeitar as caraterísticas/especificidades de cada aluno; 

» Maior quantidade e qualidade de partilha e articulação 

entre docentes /famílias/comunidade educativa; saúde. 

Plano da Organização: 

» Necessidade de mais tempo para organizar 

(colaborativamente) respostas de qualidade; 

» Mais tempo para a Coordenação da EMAEI; 

» Maior apoio às escolas (equipas de apoio à 

operacionalização do DL 54); 

» Diminuir a burocracia (EMAEI – demasiado burocrática). 

Redefinição do Perfil do DEE: 

» Clarificação sobre as competências do DEE;  

» Necessidade de maior valorização em relação ao DEE. 

Quadro 8. Síntese de resultados – Medidas Prioritárias para melhorar a Inclusão 

Ao nível da Formação, os DEE consideram que deve ser disponibilizada formação, 

gratuita (e, para alguns, até obrigatória). Os órgãos de gestão e estruturas intermédias 

devem ser sensibilizados e apoiados na aquisição de maior domínio de princípios 

conceptuais e aspetos de operacionalização, no que se refere à Educação Inclusiva.  

A formação do DEE deve ser reforçada para melhor responder às solicitações e 

exigências decorrentes da atual moldura legislativa. Este deverá ser um agente de 

sustentabilidade pedagógica, assegurando respostas especializadas, mas que sejam 

integradoras. As necessidades de formação assentam, pois, na necessidade de 

desenvolvimento de competências do “saber” e do “saber fazer” (práticas 

pedagógicas) e na reflexão sobre valores e atitudes (saber ser) implícitos na ação 

educativa (Madureira e Leite, 1999, citado por Madureira e Leite, 2007). A 

necessidade de integrar novos domínios é, pois, um aspeto a considerar, tais como: 

Avaliação e planeamento; gestão curricular diferenciada; aconselhamento e 

orientação educativa; relacionamento interpessoal; e utilização de recursos e 

materiais diversificados no apoio à prática pedagógica, incluindo a utilização 

de novas tecnologias (Morgado, 2011, p.120). 

Será importante que ao nível da formação contínua/em serviço a oferta de temas seja 

diversificada e que estes temas sejam lidos como úteis e pertinentes pelas estruturas 

educativas e pelos docentes. Estas propostas de formação devem ser “processos 

flexíveis e dinâmicos” (Madureira & Leite, 2007, p.15) que possibilitem dar “voz” aos 

professores sobre quais são as suas preocupações e necessidades. A promoção de 
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percursos de formação interdisciplinares e intradisciplinares revelam-se importantes 

para a promoção de práticas pedagógicas e reflexivas mais integradoras/holísticas. 

Os DEE destacam a “urgência” de rever o plano de estudos da formação inicial, 

considerando que é fundamental introduzir/reforçar conteúdos programáticos 

orientados para a resposta à diversidade e às questões da inclusão e equidade. Apesar 

da presença de algumas matérias referentes à Educação Inclusiva (normalmente em 

formato opcional/oferta complementar) esta modalidade não se revela a suficiente para 

ir ao encontro de uma capacitação mais eficaz dos futuros professores (Lawson, 

Norwich, & Nash, 2013, citado por Santos, 2015). Evidencia-se a necessidade de 

preparar docentes capazes de responder e corresponder às necessidades e 

características individuais destes alunos em contextos inclusivos. Na formação inicial 

podem ser trabalhadas as questões dos valores individuais e atitudes face à diferença, 

bem como as necessidades de diferenciação no desenho curricular. É fundamental, no 

entanto, que no campo dos valores a escola, onde o “futuro” professor estudou, se 

paute por práticas de inclusão. O trabalho de continuidade da formação inicial é fulcral, 

reforçando as implicações que um tem no outro (Leite, 2016). Neste campo 

destacamos o contributo da Formação de Professores para a Inclusão - Perfil de 

Professores Inclusivos, da European Agency for Development in Special Needs 

Education (AEDEE, 2012).  Considera-se, assim, que 

 

para os futuros professores, o perfil pode ser uma ferramenta de autorreflexão. 

O perfil pode servir, particularmente, como ponto de partida para superar 

experiências pessoais de exclusão nas escolas, realçando atitudes importantes, 

áreas de conhecimentos e capacidades sobre as quais os futuros professores 

precisam de refletir criticamente a fim de removerem estereótipos (AEDEE, 

2012, p. 20). 

Este perfil, para os docentes que já se encontram no “terreno”,  pode ser utilizado como 

um guia que colabore para a identificação de prioridades na formação contínua.  

Os Recursos, quer humanos, quer materiais, são igualmente apresentados como uma 

das áreas a ter em consideração, com vista à melhoria das condições para a inclusão, 

nas escolas, conforme analisado anteriormente. Também ao nível de equipamentos e 

materiais é diagnosticada a pertinência da sua existência para respostas mais 

consistentes e de qualidade. Os recursos são um dos domínios onde há sempre 

necessidades a colmatar, não apenas pela sua existência, ou não, mas também pela sua 

qualidade/eficácia/sustentabilidade dos mesmos. 

São necessários recursos adicionais para identificar e apoiar o ensino de alunos 

com necessidades educativas especiais (NEE). O ensino dos alunos 

identificados como NEE é quase exclusivamente assegurado pelas escolas de 

ensino regular (88 %), sendo estes alunos totalmente integrados em turmas 

regulares. Uma rede de 93 centros especializados (Centros de Recursos para a 

Inclusão) complementa o apoio especializado prestado aos alunos NEE nas 
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escolas, juntamente com 25 centros de recursos informáticos para o ensino 

especial. (UE, 2018, p. 5). 

A importância dos recursos para uma resposta de qualidade à inclusão é igualmente 

destacada pela Direção da Pró-Inclusão (2019), reforçando as áreas de melhoria a 

considerar e clarificando que “se os recursos humanos, de equipamentos e de formação 

faltarem de forma permanente, será muito difícil manter a crença nos benefícios da 

inclusão”(p.14). 

No Plano Conceptual enquadramos os indicadores que remetem para a importância 

de ocorrerem mudanças ao nível da mentalidade e das atitudes, nomeadamente no que 

se refere à aceitação da diferença (inclusão/equidade). A mudança tem sempre inerente 

um processo e, nesse sentido,  

a inclusão é uma viagem, um processo através do qual as escolas (…)  

percebem que a diferença, ao invés de ser um problema, é antes, uma 

oportunidade, um estímulo e um catalisador de mudança (Ainscow, 2019, p.7). 

Como refere Rodrigues (2019) o próprio conceito de Inclusão evoluiu na Educação. 

Incluir não é apenas colocar no espaço físico, mas sim procurar uma efetiva 

experiência de participação e de igualdade nas oportunidades de “saber”, de “saber 

fazer” e de “ser”, dentro da potencialidade de cada um, não perdendo a dignidade e os 

valores e direitos inerentes a este processo que é, tão simplesmente, a vida do aluno. 

O respeito pelo aluno é uma variável de destaque, mas será fundamental potenciar as 

suas capacidades e potencialidades (sejam elas quais forem). Deste modo, não 

podemos esquecer que “a inclusão é encontrar o aluno onde ele está (com as suas 

motivações, atitudes, formas de aprender, interesses (…) para o levar mais longe 

(Rodrigues, 2019, p, 11). 

Apesar das dificuldades ainda presentes, no que se refere aos valores da inclusão, aos 

desafios da diversidade e de todos os direitos em alguns espaços/contextos da Escola, 

há, no entanto, uma gradual apropriação dos conceitos. A terminologia que antes 

estava centrada na “Educação Especial” começa agora a diluir-se e embrenhar-se no 

discurso de todos os intervenientes da comunidade educativa. Apesar de tudo, “não 

significa que que esta apropriação seja homogénea e disseminada” (Direção da Pró - 

Inclusão, 2019, p.13) e é preciso continuar a fazer caminho. 

No Plano das Práticas os DEE destacam a importância de os DER estarem mais 

envolvidos na mobilização de respostas a todos os alunos. Também a diminuição de 

alunos por turma (com vista a uma maior condição de conhecimento efetivo de cada 

aluno e consequente agilização de respostas diferenciadas) e a diminuição de alunos a 

ser apoiados pelo DEE, são indicados como aspetos a considerar nas mudanças que 

colaborariam para uma escola mais inclusiva, bem como o respeito pelas 

caraterísticas/especificidades de cada aluno. A evidência de necessidade de mais 

partilha e articulação entre todos os intervenientes remete para a importância de uma 
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cultura colaborativa nos contextos educativos. A construção de uma cultura de 

colaboração tem um conjunto de valores e de crenças subjacentes, que remetem para 

processos de alguma complexidade (Santos, 2007). É fundamental que esta cultura de 

colaboração brote da iniciativa própria, deliberadamente e de forma concentrada, pois 

não será por imposições exteriores ou legislação que tal se processará. Importa, no 

entanto, reforçar que “os tipos de trabalho conjunto ou equipa melhora as 

aprendizagens dos alunos, afeta diretamente o seu bem-estar e contribui para mudanças 

efetivas na prática de sala de aula, no sentido de inovação pedagógica (Santos, 2007, 

p.195). 

 

No Plano da Organização é identificada a necessidade de mais tempo para organizar 

(colaborativamente) respostas de qualidade, mais tempo para a Coordenação da 

EMAEI (diminuir a burocracia EMAEI, que é considerada demasiado burocrática) e 

maior apoio às escolas (equipas de apoio à operacionalização do Decreto-Lei nº 

54/2018). 

Como já foi sendo analisado anteriormente, as práticas de colaboração e articulação 

exigem uma eficaz gestão do tempo, da distribuição de serviço docente e 

disponibilidade (física, mental, psicológica). Para a viabilização destas práticas 

colaborativas será fundamental encontrar  

novos modos de pensar e trabalhar na escola, através do espírito de partilha, de 

responsabilidade, de colegialidade, contribuindo para a promoção de uma 

cultura de desenvolvimento permanente que, num processo de inacabamento, 

se vive e convive na e para a escola (Santos, 2007, p. 196). 

Sobre as funções e procedimentos subjacentes à dinâmica da EMAEI há, 

consistentemente, referência ao volume de ações/funções/competências que esta 

equipa deve assumir. Sendo estruturas com um papel relevante e imprescindível nos 

processos de inclusão é fundamental que o seu funcionamento seja eficaz. Verificam-

se, no entanto, limitações e dificuldades de funcionamento que residem essencialmente 

em 3 domínios: 1) o tempo que as EMAEI (seus elementos) têm atribuído é muitas 

vezes insuficiente (ou inexistente); 2) dificuldade em conciliar tempos de 

encontro/planificação/reuniões uma vez que não estão previstos estes momentos na 

distribuição de serviço de alguns dos seus elementos (além da flexibilidade de 

tempo/duração desses encontros de trabalho); 3) a formação dos elementos da EMAEI 

apresenta igualmente fragilidades (Direção da Pró -Inclusão, 2019). 

A necessidade de um maior suporte, por parte de Equipas de apoio à operacionalização 

de aspetos do Decreto-Lei nº 54/2018, é apresentado como uma necessidade relevante, 

pelos DEE. Estes identificam, ainda, aspetos relacionados com a implementação de 

medidas que levantam algumas dúvidas/questões e que não sentem ser respondidas 

nem pelo manual de apoio à prática (decorrente do DL nº 54/2018), nem pelas FAQ’s 

emanadas, nem pela EMAEI. Como já foi referido, nem sempre a EMAEI consegue 

clarificar aspetos muito específicos de operacionalização uma vez que nem sempre 
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dominam toda a especificidade inerente à legislação ou procedimentos demasiado 

singulares. Será importante, neste sentido, aumentar os canais de comunicação com 

equipas de apoio ao “terreno” ou, como propõe a Direção da Pró – Inclusão (2019), 

garantir “formação específica para os seus elementos” (p.13). 

No que se refere à redefinição do Perfil do DEE são identificadas como mudanças 

necessárias a clarificação de competências do DEE e uma maior valorização do seu 

papel. Considerando a relevância do papel do DEE na implementação de práticas de 

inclusão e equidade, este não pode ficar indefinido e sujeito a diferentes 

“entendimentos dos Órgãos de Gestão das Escolas” (ANDEE, 2018). A importância 

do seu papel e os contributos para a redefinição de competências foram recentemente 

analisadas e clarificadas por Prata e Santos (2019), destacando indicadores que 

colaboram para tal processo. Foram igualmente obtidos alguns indicadores na 

sequência da reflexão/discussão em grupo focal (Trindade & Rosa, 2019), em que são 

destacadas 3 grandes dimensões:  

1) o trabalho de orientação e cariz pedagógico com os alunos; 

2) o trabalho de colaboração e consultoria com outros professores; 

3) Orientação e definição de políticas inclusiva s e parcerias com a escola 

(sobretudo lideranças) e com a comunidade (p.21). 

Importa, pois, conjugar todos estes indicadores e definir linhas orientadoras para a 

redefinição deste processo. A valorização do DEE é outra das questões emergentes 

quando indicam mudanças desejadas. Efetivamente, há evidência de que o ensino “é 

cada vez mais extenuante, mais desgastante, na medida em que os professores se 

envolvem em interações permanentes e em situações desafiantes com os alunos e com 

o próprio” (Santos, 2007, p.197). No caso da Educação Especial, nem sempre o DEE 

se sente valorizado sendo por vezes considerado um “generalista” de papel 

“indiferenciado”. Como destaca (ANDEE, 2018), o DEE não “dá explicações” e a 

responsabilidade da educação dos alunos com necessidades específicas não lhe 

pertencem, mas sim à escola.  

Consideramos, deste modo, ter desenvolvido uma discussão pertinente dos resultados 

que colaborará, certamente, para o alcance dos objetivos deste estudo.  
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Conclusões 

Ao longo deste trabalho, reconhecendo a pertinência da clarificação das competências 

e funções do DEE, procurámos indicadores que colaborem para tal processo de 

identidade profissional. Além de indicadores teóricos enquadrados em diversas 

propostas (Ainscow, 2019; Alves, 2019; ANDEE, 2018; Ferreira, 2019; Pires & 

Rodrigues, 2011; Santos, 2019) procuramos igualmente indicadores destacados por 

quem está no “terreno”, dando voz às preocupações, necessidades e propostas dos 

DEE, que participaram neste estudo. A partir destes contributos pretendeu-se delinear 

algumas questões-chave que colaborem para uma redefinição do seu perfil. 

Partindo dos objetivos delineados apresentam-se as conclusões que assumem maior 

relevância, em três configurações: 

1) Conclusões sobre a identificação das competências/funções (obtidas com base 

nas respostas dos DEE que participaram no estudo) enquadradas no perfil do 

DEE (Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro); 

2) Conclusões baseadas no posicionamento crítico e indicadores evidenciados 

pelos DEE que participaram no estudo (em diversos domínios); 

3) Proposta de alguns indicadores que se revelam pertinentes para a reformulação 

do Perfil de Competência do DEE, decorrentes da revisão teórica realizada. 

Em relação à identificação das competências/funções, obtidas com base nas respostas 

dos DEE que participaram no estudo, e que foram enquadradas no perfil do DEE 

(Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro), podemos considerar que ao nível 

das Competências de Análise Crítica, os DEE: 

» Reconhecem a importância de dominar conhecimentos e capacidade de intervenção 

em domínios específicos (tendo em conta os referenciais teóricos e a investigação 

baseada em evidência); 

» Reconhecem a importância do seu papel na tomada de decisões, de forma sustentada, 

nas estruturas de decisão dos Contextos Educativos onde exercem funções; papel do 

DEE nas práticas de inclusão na comunidade educativa; 

» Reforçam a necessidade de a sua “voz”, enquanto DEE, ser ouvida e tida em 

consideração em diversas estruturas; papel importante na implementação de adequadas 

metodologias/estratégias no processo ensino – aprendizagem. 

 

No que se refere às Competências de Intervenção podemos concluir que os DEE: 

» Manifestam (maioritariamente) que a sua intervenção deve ser orientada para o apoio 

direto e individualizado do aluno com necessidades específicas; 

» Reconhecem a importância de metodologia que suporte a diferenciação pedagógica 

e curricular, recorrendo a ferramentas e materiais facilitadores de acesso à informação, 

no processo ensino-aprendizagem; 

» Identificam-se como promotores, junto de outros docentes, de estratégias e técnicas 

que respondam à diversidade pedagógica; 
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» Destacam a necessidade de um currículo flexível e mais sustentado/com maior oferta 

em dimensões práticas (não tanto teóricas), como resposta à diversidade de perfis de 

alunos;  

» Reforçam da importância da articulação entre docentes na planificação e 

implementação de respostas diferenciadas; 

» Valorizam a necessidade de articulação entre ciclo como preparação mais 

ajustada/adequada de transições. 

» Reconhecem a importância de conhecerem a legislação em vigor; 

» Identificam a necessidade de haver maior clarificação em determinados aspetos 

(operacionalização): tempo de permanência dos Docentes em CAA (ex. resposta às 

anteriores situações que integravam Unidades = maior desgaste); distribuição de 

serviço/critérios mais claros; 

» Reconhecem a importância do trabalho com a família; necessidade de mais tempo 

atribuído ao DEE para essa articulação; Importância da capacitação/formação dirigida 

às famílias; 

» Destacam a sua importância na dinamização e implementação de projetos, no 

incentivo a práticas mais inclusivas, modelos de intervenção universais (DUA) e 

inovadores (Robótica; inteligências múltiplas, etc.). 

Considerando, agora, as Competências da formação, da supervisão e de avaliação 

verificamos que os DEE: 

» Reforçam a importância do trabalho de coadjuvação aos docentes de ensino regular 

com vista à promoção de respostas de diferenciação pedagógica; Articulação 

consistente, organizada, planificada e sistemática dos momentos de 

articulação/coadjuvação, sustentadas numa efetiva intencionalidade de resposta às 

necessidades de Todos; 

» Salientam o papel vital que assumem na sensibilização/capacitação/ colaboração 

junto de toda a comunidade educativa; 

» Destacam da importância do trabalho colaborativo e efetiva articulação com as 

famílias e outros técnicos /intervenientes que acompanhem o/s aluno/s; 

» Valorizam o compromisso de articulação/envolvimento/participação na definição de 

percursos de aprendizagem sustentados em metodologias inovadoras (importância do 

Trabalho de Projeto); 

» Reconhecem a pertinência da participação e envolvimento de todas as comunidades 

educativas no mesmo percurso/intenções. 

 

E, por fim, quanto às Competências de consultoria evidencia-se que os DEE: 

» Identificam o papel relevante do DEE no aconselhamento e apoio às estruturas 

educativas intermédias/órgãos da Direção/Coordenação da EMAEI com vista a 

respostas de flexibilidade curricular e práticas mais inclusivas; 

 » Não houve evidência/ dados que se considerassem na intenção de assessorar e apoiar 

os centros de formação. 
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Conforme já referimos anteriormente, reconhecemos que o Perfil de Competências do 

DEE (Despacho Conjunto nº 198/99), apesar dos 20 anos de vigência continua a 

integrar domínios significativos e relevantes que deverão, no entanto, ser reformulados 

e mais clarificados à luz da legislação atual e revistos com base nos contributos de 

quem vivencia este papel. Neste sentido, destacamos as conclusões baseadas no 

posicionamento crítico e indicadores evidenciados pelos DEE que participaram no 

estudo, confirmando-se que:  

Ao nível da Gestão Estrutural das Funções Docentes, o DEE: 

» Defende a pertinência da clarificação das competências e funções correspondentes 

ao Perfil do DEE, nomeadamente na operacionalização do Decreto-Lei nº 54/2018;  

» Reconhece a ausência de objetividade quanto ao que o perfil do DEE, o que pode 

promover e reforçar determinadas práticas (menos inclusivas); 

» Preconiza a definição sobre com quem, como, onde se desenvolve a intervenção do 

DEE; 

» Pretende a clarificação quanto a procedimentos previstos na Legislação (ex. 

Operacionalização); 

» Propõe a revisão da Componente letiva/não, letiva do DEE; 

» Destaca a omissão de informação objetiva e clara sobre como se devem implementar 

determinados procedimentos, atribuindo funções e competências específicas aos 

diversos docentes e técnicos; 

» Defende a pertinência de mudanças ao nível da Avaliação de Desempenho Docente: 

» Refere a importância de uma organização concertada das práticas dos docentes (DEE 

e DER,) em conjunto com a família e outros técnicos;  

» Propõe a uniformização de documentos previstos no DL 54/2018; 

» Sugere a redução de alunos (por DEE), de número de escolas a apoiar; 

» Pretende mais tempos para a Coordenação da EMAEI;  

» Reforça a necessidade de coerência/ articulação entre a Legislação (DL 54/2018 e as 

diretrizes do Júri Nacional de Exames);  

» Propõe uma maior e melhor articulação entre o DL 281/2009 (Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância) e o DL 54/2018; 

» Considera urgente articulação de qualidade com a Saúde, quer na colaboração no 

Plano de Saúde Individual (PSI), quer na partilha de informação. 

 

No domínio da Gestão Organizacional das Funções Docentes, o DEE: 

» Reconhece o excesso de burocracia (preenchimento e elaboração de muitos 

documentos) como uma barreira para procedimentos mais centrados em respostas 

pedagógicas/educativas/inclusivas;  

» Identifica a necessidade de mais recursos humanos (mais DEE e mais técnicos: 

Terapeuta da Fala/Terapeuta Ocupacional/Psicólogos, etc.); 

» Identifica a necessidade de mais recursos materiais/equipamentos/ tecnologias; 

» Pretende mais autonomia nas práticas; 

» Propõe mais autonomia nas decisões pedagógicas/intervenção; 
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» Reforça a importância do reconhecimento desta autonomia pelos outros 

intervenientes do contexto educativo; 

» Pretende uma gestão flexível do horário do DEE; 

» Sugere uma intervenção delineada em função das necessidades dos alunos e de outras 

funções que vão surgindo ao longo do tempo/ano; 

» Propõe que não se esgote o horário (componente letiva) do DEE em apoios diretos 

(fazer gestão mais ampla das necessidades do contexto educativo, nomeadamente em 

articulação/coadjuvação/consultoria. 

 

No que se refere à Gestão do Tempo para as Funções Docentes, o DEE: 

» Destaca a importância de uma distribuição de tempo letivo/ não letivo de forma mais 

flexível; 

» Reforça a importância de tempos de articulação (efetivos e viáveis) nos horários do 

DEE e do DER; 

» Sugere mais respeito pela redução de componente letiva (docentes com mais tempo 

de serviço); 

» Reforça a necessidade de um trabalho articulado entre docentes (planificação da 

intervenção/organização de informação e elaboração de materiais); 

» Reafirma a importância de articulação com Assistentes Operacionais (e outros 

intervenientes); 

» Reconhece a necessidade de tempo (definido em distribuição de serviço – horário) 

que contemple a articulação/colaboração com a família; 

» Destaca a necessidade de tempos de articulação entre docentes e Técnicos do CRI 

(ou outros); 

» Propõe mais tempo para trabalho na Comunidade/estabelecimento de 

parcerias/identificação e angariação de serviços/respostas dos serviços/estruturas e 

recursos da comunidade. 

 

Como reforço destes indicadores, obtidos com base no posicionamento crítico dos 

DEE participantes no estudo, destacam-se, igualmente, as medidas indicadas como 

prioritárias para melhorar a inclusão nas suas escolas, que apresentamos por domínios 

específicos.  

 » Formação: os DEE consideram que é necessário providenciar mais quantidade e 

qualidade de formação para toda a Comunidade Educativa, nomeadamente a 

sensibilização e reforço desta ao nível dos Órgãos de Gestão e estruturas intermédias. 

A gratuitidade (e, segundo alguns, a obrigatoriedade) da formação deve ser 

considerada. Os DEE devem ver a sua formação reforçada (de modo a estarem 

capacitados para ações se suporte/ intervenção junto dos alunos, das famílias, dos 

docentes, das direções, etc.). Destacam a importância de mudar/reformular a formação 

inicial, integrando, de forma sistemática e consistente, um plano de estudos assente na 

Educação inclusiva. 
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» Recursos: é evidenciada a necessidade de mais recursos humanos (ter mais docentes 

de Educação especial; mais Assistentes Operacionais; mais técnicos, etc.) e mais 

equipamentos e materiais que respondam às necessidades de Todos. 

» Plano Conceptual: destacam a importância de mudar mentalidades, mudar atitudes 

para que, efetivamente, se operem mudanças ao nível da organização, funcionamento 

e intervenção junto de todos os alunos. A aceitação, respeito e tolerância em relação a 

valores de inclusão e equidade devem continuar a ser reforçados. 

» Plano das Práticas: manifestam a necessidade de maior envolvimento e 

responsabilização dos DER nas respostas diferenciadas a todos os alunos, respeitando 

as características e especificidades de cada aluno. O ajustamento de alunos por turma 

e a distribuição de alunos por DEE deve merecer, igualmente, atenção, na perspetiva 

de garantir respostas de efetiva qualidade aos alunos. Reforçam a necessidade de uma 

maior partilha de informação e articulação de qualidade entre docentes 

/famílias/comunidade educativa e saúde. 

» Plano da Organização: consideram que é fundamental haver mais tempo para 

organizar (colaborativamente) respostas de qualidade. Em relação à EMAEI é 

essencial que seja atribuído mais tempo a esta equipa e que seja ajustado/ diminuído o 

nível de burocracia. A existência de apoio às escolas (equipas de apoio à 

operacionalização do DL 54) seria uma ajuda valorizada pelos DEE (e restante 

comunidade educativa). 

» Redefinição do Perfil do DEE: os DEE priorizam a necessidade de clarificação 

sobre as suas competências e, consequentemente a importância de uma maior 

valorização do seu papel. 

Concluímos, pois, que o questionário utilizado nos possibilitou obter respostas 

relevantes, sobre fatores que os DEE identificam, preconizam, defendem e postulam 

como base de reflexão, para a redefinição do seu perfil de competências. Além das 

conclusões que emergem da aplicação do questionário sobre o perfil do DEE, e 

respetivo posicionamento crítico dos docentes participantes no estudo, destacamos o 

contributo de alguns indicadores/linhas orientadoras que poderão contribuir para a (re) 

definição do perfil do DEE. Indicamos três contributos, analisados na revisão teórica 

deste estudo, que destacamos: 

1) Perfil dos Professores Inclusivos (AEDEE, 2012) European Agency for 

Development in Special Needs Education (cf. Anexo 1)  

O perfil, como referido anteriormente, assenta na necessidade de “desenvolver a 

capacidade dos novos professores para serem mais inclusivos na sua prática” (p.20) e 

que pretende servir de guia para a formação inicial, não descurando o seu contributo 

para a redefinição da formação contínua. Os valores e objetivos definidos poderão, 

certamente, servir de orientação para a reflexão e reformulação em diversos âmbitos. 

Além de servir de ferramenta de autorreflexão para futuros professores, poderá ser 

utilizado como guia que colabore para a identificação de necessidades prioritárias de 
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formação contínua, aos docentes que exercem atualmente funções. Às estruturas que 

formam professores o perfil poderá validar-se como uma ferramenta que colabore para 

“o processo de construção e de reconstrução de mentalidades sobre os alunos e a 

educação inclusiva como uma abordagem para todos os alunos” (p.20). Também as 

direções das escolas poderão recorrer a orientações deste perfil de modo a apoiar o 

desenvolvimento profissional dos seus docentes. Os princípios gerais/orientadores, 

sustentados num quadro de “valores e competências” (p. 21) revelam-se, pois, 

fundamentais para esta reflexão. 

2) The role of the Special Educational Needs Coordinator (SENCo) (2017) 

Baseado no anexo A do documento: Welsh Government.  

Support for Learners Division Education Directorate Welsh (cf. anexo 2) 

 

Apesar das diferenças que possam existir no “terreno” (documento que legisla o perfil 

do Coordenador de Educação Especial no País de Gales) consideramos que existem 

indicadores, ainda que já familiares no âmbito da Educação Especial, que poderão, no 

entanto, reforçar algumas das reflexões sobre o perfil do DEE. É possível verificar que 

algumas destas competências são viáveis de enquadrar nas EMAEI, nomeadamente as 

que se referem à Coordenação. De destacar que há terminologia que já reformulamos 

no nosso país e no enquadramento legislativo atual, e que apenas estamos a considerar 

“pistas” que nos possam servir de base à reflexão e reformulação das competências do 

DEE (nas suas diversas funções). 

3) Dimensões, Elementos, Parâmetros e Indicadores para o Perfil do DEE, 

(Almeida, 2019)  

Este documento surge no âmbito da proposta de alterações quanto aos critérios a 

considerar na Avaliação de Desempenho Docente, como também já foi analisado 

anteriormente, reforçando a especificidade de competências e funções do DEE. Este é 

outro dos referenciais onde consideramos ser possível encontrar alguns indicadores 

para a reflexão sobre o papel, competências e funções do DEE. 

Para finalização desta reflexão salientamos, ainda, o contributo de Prata e Santos 

(2019) que procuraram obter indicadores sobre o papel do DEE no enquadramento 

atual, reforçando determinados apetos que não podemos deixar de salientar. O DEE 

asssume, pois um papel de destaque “na gestão de mudanças de mentalidade e 

vivências na comunidade escolar”, no “reforço dos valores da diversidade, educação 

de qualidade, igualdade de oportunidades, participação, flexibilização curricular e 

personalização da planificação didática” e na “integração e inclusão de todos os 

alunos, no apoio à gestão e nas dinâmicas pedagógicas e organizacionais dos 

agrupamentos”. Destaca-se, ainda o “reconhecimento da sua capacitação, experiência, 

dedicação e até vocação” que “garantem a promoção do sucesso educativo dos alunos” 

(p.35). 
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De igual forma, revela-se fundamental reforçar as propostas feitas pela Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial (ANDEE, 2018)26 que apresentou 

algumas diretrizes com vista à clarificação as competências do DEE. É reconhecido 

que o DEE “não tendo uma intervenção clarificada no que concerne ao que lhe é 

atribuído como serviço docente e não docente (contrariamente ao que sucede com os 

seus colegas), enfrenta frequentemente dificuldades em determinar exatamente o que 

faz, com quem e quando”, clarificando que o seu trabalho não deve ser “generalista e 

indiferenciado” mas sim um trabalho de “pedagogo especializado”. 

Em relação à componente letiva é clarificado que deve ser ocupada em atividades 

pedagógicas que tenham uma influência direta na educação das crianças e jovens, 

ocorrendo em diversos contextos (sala de aula regular, centro de apoio à aprendizagem, 

unidade especializada, intervenção em pequenos grupos ou em trabalho individual, 

etc.). De salientar que ao DEE não compete “dar explicações” e que a “educação dos 

alunos com necessidades específicas de educação são responsabilidade da escola” e 

não apenas do DEE. Reconhecendo a amplitude de ação do DEE é importante rever 

que no seu tempo letivo sejam igualmente considerados tempos de “trabalho de 

consultoria/apoio a outros colegas e à escola, o trabalho com as famílias, a avaliação e 

caracterização educacional”, entre outras ações. 

Importa pensar a escola atual como um espaço onde as dificuldades e as barreiras 

fazem parte do cenário e adiam uma efetiva equidade e inclusão, destacando-se a 

“rigidez de alguns modelos pedagógicos” e das “formas de avaliação” que tendem a 

persistir. Será neste palco que o DEE deve atuar garantindo a oportunidade de todos 

aprenderem, “apoiando e articulando as políticas de Inclusão desenvolvidas pelas 

escolas”. O reforço da ponte que estamos a construir, que liga a “escola que temos à 

escola que queremos” deverá considerar na sua reedificação o perfil de competências 

do DEE, um dos colaboradores mais relevantes para a solidificação e robustez desta 

obra. 

  

 
26 http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2018/02/perfil-profissional-do-professor-de.html 

http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2018/02/perfil-profissional-do-professor-de.html
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Anexo 1 . Perfil dos Professores Inclusivos – Valores e áreas de competência 

European Agency for Development in Special Needs Education (AEDEE, 2012) 

 

1 - Os valores e áreas de competência para trabalhar na educação inclusiva são necessários a 

todos os professores, uma vez que a educação inclusiva é da responsabilidade de todos.  

2 - Os valores e as áreas de competência para a educação inclusiva proporcionam aos 

professores as bases necessárias para trabalhar, na sala de aula regular, com alunos com 

diversos tipos de necessidades. Trata-se de uma mudança importante já que coloca o foco da 

inclusão para além da resposta às necessidades de grupos específicos de alunos (por exemplo 

aos que apresentam necessidades educativas especiais). Os valores e as áreas de competência 

reforçam a ideia de que a educação inclusiva diz respeito a todos os alunos e não apenas a 

grupos específicos com necessidades particulares. 

 3 - Os valores e as áreas de competência para a Formação Inicial de Professores (FIP), 

identificadas neste documento, são a base das atitudes, conhecimentos e aptidões essenciais 

a considerar no ingresso e na formação contínua de professores. As áreas de competência 

são parte integrante das ofertas de desenvolvimento profissional, através de vias de progressão 

claras, incluindo especialização em educação especial. Estas áreas de competência devem ser 

continuadamente desenvolvidas durante a carreira profissional de cada professor. 

4 - Os valores e áreas de competência que todos os professores precisam para trabalhar em 

contextos inclusivos não estão em contradição com a formação especializada. Estes valores 

e áreas de competência têm por base o trabalho de todos os professores “generalistas e 

especialistas”. 

5 - Os valores e áreas de competência descritas no Perfil são deliberadamente abrangentes 

para poderem apoiar o desenvolvimento dos professores, na aprendizagem ao longo da 

vida, e como profissionais reflexivos através da aprendizagem experiencial e da investigação-

ação. 

6 - Os valores e as áreas de competência podem apoiar o desenvolvimento profissional dos 

futuros professores e ser uma fonte de orientação para os formadores de professores. 

 7 - Os valores e as áreas de competência para a educação inclusiva devem ser vistos como um 

ponto de partida para o desenho dos cursos da FIP. O princípio da educação inclusiva como 

uma abordagem sistémica deve ser aplicável na FIP bem como nos currículos centrados 

na escola. 

8 - A integração na FIP dos valores e áreas de competência para a educação inclusiva 

precisa ser discutida com os vários intervenientes, nas diferentes situações e contextos 

nacionais. Através deste diálogo, as áreas de competência podem ser um mecanismo para 

reduzir a desarticulação existente entre os professores e outros intervenientes em 

educação” (AEDEE, 2012, p.20). 
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Anexo 2. Tradução e síntese do Anexo A – Exemplifying the role of an effective SENCo 

(Welsh Government, 2017) 

 

a) SENCo (Special Education Needs Co(ordinator) = Coordenador de Educação Especial (CEE); 

b) SEN - Necessidades educacionais especiais de alta incidência são aquelas que ocorrem com 

mais frequência na população em geral. 

PAPEL DO COORDENADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

(Baseado no anexo A do documento: The role of the special educational needs coordinator 
(SENCo) (2017) Welsh Government. Support for Learners Division Education Directorate 
Welsh) 

1) Dimensão Profissional 
Descritor geral Descritores específicos Verificação 

Conhecer e 
entender as 
estruturas 
estatutárias e 
regulamentares e 
os 
desenvolvimentos 
relevantes a nível 
nacional e local, 
incluindo: 

» Leis e orientações associadas sobre NEE, incluindo as 
políticas e procedimentos estabelecidos no Código de 
Prática de Necessidades Educacionais Especiais para o 
País de Gales;  
» Suas implicações para o cenário educacional, o SENCo 
(a)e outros; 
» Como colocá-los em prática 

 

» Leis e orientações associadas sobre igualdade de 
incapacidades, as ações necessárias em relação a alunos 
com deficiências;  
» A melhor maneira de executar orientações relevantes 
sobre proteção de dados, confidencialidade e saúde e 
segurança 

 

» Os sete principais objetivos de Crianças e Jovens: 
Direitos à Ação e como o ambiente educacional pode 
ajudar alunos com NEE a alcançar esses direitos 

 

» O quadro jurídico que suporta outros serviços legais.  

Conhecer e 
entender o SEN de 
alta incidência (b) 
e como eles 
podem afetar a 
participação e a 
aprendizagem dos 
alunos, incluindo: 

» Como pode o desenvolvimento dos alunos ser afetado 
por apresentarem NEE e vários outros fatores, incluindo 
o ambiente físico e social em que são ensinados 

 

» Barreiras que têm impacto no sucesso, incluindo 
aquelas relacionadas as NEE   

 

» As quatro áreas de necessidade estabelecidas no 
Código de Prática de Necessidades Educacionais 
Especiais e as implicações educacionais indicadas 

 

 
Utilizar evidências 
sobre 
aprendizagem, 
ensino e avaliação 
em relação aos 
alunos com NEE 
para desenvolver 
intervenção 
pedagógica, 
incluindo: 
 

» Demonstrar conhecimento das melhores práticas 
atuais 

 

» Apesentar evidências de melhoria da prática por meio 
de investigação-ação nos contextos 

 

» Ter um entendimento crítico das estratégias de 
aprendizagem, ensino e gestão de comportamento e 
como selecionar, usar e adaptar abordagens para 
remover barreiras à aprendizagem 

 

» Ter um entendimento crítico das abordagens, 
estratégias e recursos para avaliação (incluindo testes e 
exames nacionais) e como selecioná-los, usá-los e 
adaptá-los para personalizar o seu acesso e remover 
barreiras à avaliação 

 



102 
 

 

 

 

 



 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Anexo 3. Dimensões, Elementos, Parâmetros e Indicadores para o Perfil do DEE 

(Almeida, 2019)  

 

1.1. Planificação e organização das atividades letivas 

1.1.1. Planificação do ensino de acordo com as finalidades e as aprendizagens previstas 

para cada aluno bem como as diretrizes de referência relacionadas com as áreas a 

intervir. 

 

Excelente (10): O docente planificou o ensino com rigor e correção exemplar, tendo 

em conta as áreas causais e implicações das dificuldades dos alunos e de cada 

modalidade e contexto de intervenção, bem como as diretrizes de referência em cada 

área. Há exemplos concretos de formas inovadoras de organização de atividades 

letivas que servem de referência aos seus pares. 

Muito Bom (8,9): O docente planificou o ensino com rigor e correção, tendo em conta 

as áreas causais e implicações das dificuldades dos alunos e de cada modalidade e 

contexto de intervenção, bem como as diretrizes de referência em cada área. Há 

exemplos concretos de formas inovadoras de organização de atividades letivas e 

reconhecidas pelos seus pares. 

Bom (7,9): O docente planificou o ensino tendo em conta as áreas causais e 

implicações das dificuldades dos alunos e de cada modalidade e contexto de 

intervenção, bem como, frequentem ente, as diretrizes de referência em cada área. Há 

exemplos concretos de formas de organização de atividades letivas. 

Regular (6,5): O docente planificou o ensino, embora não haja exemplos concretos de 

formas de organização de atividades letivas. 

Insuficiente (4,9): O docente revela falta de rigor na planificação. 

 

1.2. Cumprimento das orientações de referência 

1.2.1 Prática letiva consonante com a investigação teórica e prática sobre as causas e 

implicações das dificuldades dos alunos com quem se intervém. 

Excelente (10): O docente caracteriza-se pela autoridade científica que lhe é 

reconhecida no seio do seu grupo disciplinar e não só, sendo frequentemente 

consultado para o esclarecimento de dúvidas. Integra de forma coerente, com base em 

investigação de referência em cada área, propostas de atividades, meios, recursos e 

tipos de avaliação das aprendizagens. Incrementa estratégias de ensino diversificadas 

e adequadas aos diferentes ritmos de aprendizagem, áreas a intervir e contextos e 

modalidades de intervenção, com rigor  

Muito Bom (8,9): O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico 

e didático inerente à sua intervenção. Integra de forma coerente, com base em 

investigação de referência em cada área, propostas de atividades, meios, recursos e 

tipos de avaliação das aprendizagens. 

Incrementa estratégias de ensino diversificadas e adequadas aos diferentes ritmos de 

aprendizagem, áreas a intervir e contextos e modalidades de intervenção, com rigor. 
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Bom (7,9): O docente evidencia conhecimento científico, pedagógico e didático 

inerente à sua intervenção. Integra de forma coerente propostas de atividades, meios, 

recursos e tipos de avaliação das aprendizagens. Incrementa estratégias de ensino 

diversificadas e adequadas aos diferentes ritmos de aprendizagem, áreas a intervir e 

contextos e modalidades de intervenção. 

Regular (6,5): O docente evidencia lacunas no conhecimento científico, pedagógico e 

didático inerente à sua intervenção. Integra propostas de atividades, meios, recursos e 

tipos de avaliação das aprendizagens. Incrementa estratégias de ensino nem sempre 

adequadas aos diferentes ritmos de aprendizagem, áreas a intervir e/ou contextos e 

modalidades de intervenção 

Insuficiente (4,9): O docente revela lacunas graves no conhecimento científico. Não 

incrementa estratégias de ensino diversificadas, de acordo com os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, áreas a intervir e/ou contextos e modalidades de 

intervenção. 

 

1.3. Reflexão crítica do seu processo de ensino e formulação de hipóteses 

explicativas dos resultados 

1.3.1. Desenvolvimento de estratégias de avaliação para as aprendizagens, 

formalizadas em momentos de diagnóstico e de regulação do processo de ensino.  

Excelente (10): Existem exemplos claros, fundamentados em investigação de 

referência, de formas consideradas eficazes e inovadoras relacionadas com momentos 

de diagnóstico dos alunos com quem intervém, das implicações desse diagnóstico e de 

momentos de avaliação formativa contínua. As estratégias adotadas são consideradas 

uma referência pelos seus pares  

Muito Bom (8,9): Existem exemplos claros, fundamentados em investigação de 

referência, de formas consideradas eficazes e inovadoras relacionadas com momentos 

de diagnóstico dos alunos com quem intervém, das implicações desse diagnóstico e de 

momentos de avaliação formativa contínua. 

Bom (7,9): Existem exemplos claros, de formas considera das eficazes relaciona das 

com momentos de diagnóstico dos alunos com quem intervém, das implicações desse 

diagnóstico e de momentos de avaliação formativa. 

Regular (6,5): Não estão fundamentados os exemplos, ou não existem exemplos, de 

formas relacionadas com momentos de diagnóstico dos alunos com quem intervém, 

das implicações desse diagnóstico e/ou de momentos de avaliação formativa. 

Insuficiente (4,9): Não há qualquer referência ao desenvolvimento de estratégias de 

avaliação para as aprendizagens. 

(Almeida, 2019) 
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PERFIL 

DE COMPETÊNCIAS  

DO DOCENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

CONTRIBUTOS PARA A IDENTIDADE DE UMA PROFISSÃO 

 

ANEXOS – Metodologia (PARTE II) 

Anexo 4. Questionário: Perfil de Competências do Docente de Educação Especial  

Anexo 5. Níveis de Satisfação: justificação 

Anexo 6. Competências de Análise Crítica 

Anexo 7. Competências de Intervenção 

Anexo 8. Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação 

Anexo 9. Competências de Consultoria 

Anexo 10. Gestão Estrutural das Funções Docentes 

Anexo 11. Gestão Organizacional das Funções Docentes 
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Anexo 4. Questionário – Perfil de Competências do Docente de Educação Especial 
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Anexo 5– Níveis de Satisfação - Justificação 

Nível de 

Satisfação 

 

Registos  
1 

 

Muito 

insatisfeito(a) 

“Demasiadas tarefas”; “Onde deveriam ser gastas 2 horas em reunião (EMAEI) uma vez por semana, são gastas, em média, 7 a 8 

horas semanais”; “Não está definido o papel do docente de educação especial. A EMAEI não funciona”; “não estou satisfeita 

porque além de ter de ir a todas as reuniões de CT da escola para garantir a equidade da aplicação das medidas universais em alunos 

que não conheço, estas reuniões são feitas nas minhas horas individuais de trabalho, onde por semana chego a fazer 10h em 

reuniões, ao fim do dia de trabalho. Não tenho tempo para conhecer os alunos com os quais não trabalho diretamente. Os docentes 

de disciplina não têm tempo para trabalhar comigo. A escola não tem a regras definidas e depois não sei dar respostas às dúvidas”; 

“A minha grande insatisfação prende-se com a falta de tempo para exercer este cargo de tanta responsabilidade (coordenação da 

EMAEI). Estou num agrupamento com alunos de medidas de suporte à aprendizagem desde o JI ao 12.º ano. Atribuíram-me no 

horário 4 tempos de 45`, na componente não letiva. Para cumprir as minhas obrigações tenho de trabalhar todos os dias e fins-de-

semana. É humanamente impossível alguém coordenar uma equipa com estes escassos minutos. O resto da equipa tem 2 tempos. 

Haja bom senso e alterem esta situação se quiserem ver resultados”. 

  

 

2 

Insatisfeito(a) 

“Cansaço”; “Não há um fio condutor ou horas definidas no horário para a distribuição das diferentes funções. As atribuições de 

ordem burocrática são imensas e assumem uma grande importância em detrimento do trabalho que diz respeito aos alunos”; “tenho 

pouco tempo para pesquisar materiais e estratégias educativas”; “Deveria ter tempo para dinamizar projetos nos quais me envolvo 

com as crianças e os docentes com os quais coopero”; “deveria ter mais tempo para apoio a docentes e à família, de acordo com as 

necessidades evidenciadas”; “Porque há pouco tempo para preparar e apoiar professores e comunidades”;” Será necessário dispor 

de tempo acrescido no horário para colaborar com outros docentes nomeadamente apoiar na definição de estratégias, elaboração 

de materiais diversificados, preencher documentos conjuntamente; reduzir o número de alunos para apoiar atendendo sempre às 

necessidades de cada aluno e intensidade adequada do apoio; no meu caso estou em três escolas o que implica deslocações e 

ausência do sentimento de "pertença" quando o tempo de permanência é reduzido em 2 das escolas; A necessidade de comunicar 

com a família, nomeadamente reunir com os pais conjuntamente com o prof. Titular ou DT (parece-me essencial dispor desse 

tempo no horário) ”; “devia ter mais tempo para apoiar colegas e famílias dos alunos. Assim como para preparar materiais de 

trabalho”; “Não deveria ocupar, praticamente, todo o meu horário (Componente Letiva e Componente não Letiva) com alunos. 
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Onde desenvolver atividades no âmbito do art. 82º do ECD?”; “Considero haver demasiadas reuniões. Não devia estar tantas horas 

a trabalhar diretamente com alunos e devíamos ter tempo para em grupo produzirmos materiais de apoio aos mesmos. O tempo de 

componente não letiva não é suficiente para elaboração de RTP`s, reuniões com pais, reuniões com EMAEI. (acompanhamento de 

27 processos). Também acho que quando um aluno é sinalizado à EMAEI e o mesmo passa a usufruir de medidas seletivas, sem 

intervenção do docente da Ed Especial, o mesmo não tem de ficar sob a alçada do docente da Ed Especial (apoio indireto) dado 

contrariar os princípios do DL 54/2018. Neste momento não tenho PIT`s porque os alunos ainda não têm idade. Caso contrário 

também acompanharia os PIT`s. Ausência de legislação atual que regulamente a nossa intervenção”; “muita burocracia para 

preencher”; “Existência de demasiada burocracia para uma escola gerir. A tranquilidade necessária ao bem-estar de um docente, 

para que o mesmo se possa refletir no seu trabalho direto com os seus alunos, não é possível com a escola atual. Classifico com 2, 

em detrimento de 1, apenas porque sinto que a minha Direção me respeita e também se debate com constrangimentos intensos”; 

“Organização da Escola com mudanças só no papel”; “Vários alunos necessitam de intervenção direta e sistemática. Todo o tempo 

letivo está atribuído a esses alunos (e mais ainda seria necessário) o que inviabiliza conseguir nas 10 horas não letivas realizar todo 

o trabalho remanescente necessário”; “sinto necessidade de mais tempo para articular com outros docentes, com as famílias e com 

os parceiros do PIT”; “no meu entender deveria haver mais tempo para fazer apoio aos docentes”. 

  
3 

Nem 

Satisfeito(a) 

 

Nem 

Insatisfeito(a) 

“Demasiado tempo na escola”; “porque há professores a menos e o tempo de intervenção com os alunos acaba por ser diminuto”; 

“Penso que a nossa componente letiva não deveria esgotar-se em apoio a alunos, mas ser usada para cumprir outras funções a que 

somos chamados”; “o tempo não letivo é pouco para realizar o acompanhamento às docentes e famílias que seria necessário”; “As 

trinta e cinco horas são largamente excedidas, principalmente em apoio a docentes (estratégias, diferenciação pedagógica, 

adaptações, conselhos de turma…) e para reuniões com a EMAEI e com diferentes intervenientes (Encarregados de Educação, 

Saúde, CRI, CPCJ, entre outros) ”; “porque deveríamos ter tempos para articular mais com as colegas”; “com a nova legislação 

ainda estão muitas coisas por definir”; “as funções não estão bem definidas e os colegas do regular por vezes são renitentes à 

coadjuvação”; “demasiado trabalho no preenchimento de documentação e organização de processos; muitas reuniões algumas das 

quais excedem o horário estipulado desde o início do ano letivo”; “Pouco aproveitamento das competências profissionais junto da 

comunidade educativa”; “Devia ter mais tempo para reuniões com colegas e com pais, não tenho contemplado no horário o apoio 

à escola / gestão”; “falta de tempo /excesso de trabalho para coordenar o DEE e a EMAEI”; “Gostaria de conseguir reunir mais 

com as famílias e articular melhor as estratégias de atuação”; “o tempo nem sempre chega para o que é preciso fazer”; “Excesso 

de atividades de natureza burocrática muito para além dos tempos assinalados”; “porque o serviço deve ser distribuído no ciclo 
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referente à formação de base (seria no 3.º e secundário). Mas estou muito descontente com a enorme dispersão do meu serviço 

letivo no 1.º, 2.º e 3.º ciclos impossibilitando reunir com tanta gente (DT, terapeutas, profs titulares, etc.). Este é o pior ponto o da 

distribuição de serviço que deve "obrigar" a que cada um intervenha no seu ciclo da formação inicial”. 

  
4 

Satisfeito(a) 

“Muitos tempos "mortos” no horário”; ”Estou satisfeita com a distribuição de tarefas na escola, porque tendo redução da 

componente letiva por idade, fico com disponibilidade para exercer a minha função nas várias dimensões necessárias”; “gostava 

que o predominante fosse o trabalho com os alunos”; “pois o dia teria que ter mais horas para fazer tudo que gostaria”; “estou 

satisfeita por lecionar apenas num ciclo”; ”O meu horário devia ser flexível, com carga horária para apoiar alunos e professores 

em vários contextos e de acordo com as necessidades e solicitações de todos os professores, podendo estar presente em várias 

disciplinas e não apenas àquelas que estão no meu horário”; “Sinto que há alunos que necessitam de mais tempo de intervenção e 

que beneficiariam dela”. 

  
5 

Muito 

satisfeito(a) 

“Para já - quando formos confrontados com as monitorizações, este grau de satisfação pode diminuir”; “Adoro trabalhar com alunos 

que beneficiam de um PIT”. 

 

 

Não 

respondeu 

com grau 

de satisfação 

“O meu grau de satisfação é muito relativo, faço o meu melhor face ao número exagerado de alunos, professores e famílias que 

sigo”; “Neste momento o agrupamento está a fazer o seu melhor face a realidade que se consegue com os meios disponíveis”; ”O 

grau de satisfação do meu trabalho, como docente da educação especial, varia de 1 a 5….1 Quando a minha presença na sala de 

aula não é bem aceite pelo colega titular de turma e 5 quando trabalho em parceria com o colega titular, e se desenvolve um trabalho 

espetacular com todos os alunos daquela turma”; “Apesar de ter vários cargos de Coordenadora da EMAEI e avaliadora externa 

não possuo horas para tal pelo que trabalho muito mais de 35 horas para no trabalho individual realizar todos os procedimentos 

inerentes às minhas funções”; “Insatisfeita, uma vez que acumulo demasiados cargos”; “horas a mais com as reuniões da mudança 

do DL372008 para o DL54/2018”; “Penso que o tempo das reuniões, com todo o conselho escolar poderiam contar com a presença 

do docente de educação especial”; “Insatisfeita, porque necessitava de ter mais tempo dentro das 35 horas para tratar de trabalho 

burocrático, ex. referenciações ao EMNSAI, ajuda na elaboração de RTP e PEI”; “Sobrecarga de horário com apoio direto a alunos 

de tipologias diversas em 3 escolas que requer muitas deslocações e sentimento de "incumprimento" por não conseguir dedicar o 

tempo suficiente às solicitações dos colegas”.  
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Anexo 6 – Competências de Análise Crítica 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

(1) 

Competências 

de Análise 

Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributos 

teóricos 

 

 

Interpretar a 

Escola e a 

Organização do 

Currículo a 

partir de 

contributos 

teóricos na 

vertente das 

Necessidades 

Educativas 

(Especiais) 

 

“O docente de educação especial está capacitado por uma vasta abrangência de competências para o 

sucesso e participação de todos os alunos”; “mais interesse e procura de atualização”; “mais conhecimento 

sobre neurociência”; “Domínio da Gestão do Currículo; do Apoio Psicopedagógico; da intervenção em 

situações de dificuldades específicas no âmbito da leitura, da escrita e do cálculo; da PHDA; da PEA; do 

DUA; da Intervenção Multinível”; “Conhecimentos sobre as diferentes problemáticas”; “Rentabilização 

de competências específicas, de acordo com a formação académica e profissional do docente”; “Mais e 

melhores competências específicas”; “especialista (interveniente em áreas causais, como consciência 

fonológica, etc.) ”; “Intervenção especializada”; “Científicas”; “promover uma prática evidence based”. 

 

Tomada de 

Decisões 

 

 

Fundamentar o 

processo de 

tomada de 

decisão com 

base em 

procedimentos 

de investigação 

e inovação 

educacional 

 

“Maior intervenção do docente de Educação Especial na tomada de decisões”; “O docente da educação 

especial deveria ter mais competências na escola e não ser um mero "professor de apoio"; “Tomar decisões 

e solucionar problemas”; “um docente de educação especial obrigatoriamente na direção de cada escola e 

em cada grupo de trabalho, dos inúmeros que vão sendo criados ao longo do ano, para incorporar as boas 

práticas inclusivas, porque lamentavelmente os docentes de EE ficam sempre à parte, não são convocados 

para gerir ou coordenar nenhum projeto dos muitos que acontecem nas escolas”; “Um docente de educação 

especial integrar cada estrutura da escola”; “Participação mais efetiva com os órgãos de gestão”; “O 

professor de educação Especial deve ser ouvido e dar o seu contributo nas grandes decisões do 

Agrupamento”; “A nível de decisão de apoios e medidas atribuídas a alunos abrangidos pelo DL 54/2018”; 

“Direção/Conselho Pedagógico/Departamentos/C. Ano/Conselho de Turma/Pais”; “Decisão na 

coadjuvancia para apoio a alunos abrangidos pelo 54/2018”. 
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Participação/ 

Posição 

 

 

Posicionar-se 

face a modelos e 

quadros 

conceptuais de 

resposta às 

Necessidades 

Educativas 

(Especiais)  

“Papel mais ativo na constituição de turmas”; “ativa, interventiva, não estar apenas na retaguarda”; “Maior 

intervenção no novo processo de inclusão nomeadamente, na Equipa multidisciplinar”; “Intervenção na 

constituição de grupos de alunos consoante as suas necessidades e potencialidades”; “Participação no 

conselho Pedagógico”; “Os docentes de Educação Especial deveriam ser membros efetivos da Equipa 

Multidisciplinar”; “participação nas decisões pedagógicas”; “Junto dos órgãos de gestão”; “Presença 

efetiva em todos s conselhos de turma”; “No conselho de docentes/turma: como professor da turma, como 

parceiro do educador/titular de turma/diretor de turma na gestão e organização da intervenção pedagógica 

de cada aluno, como elemento de ligação com encarregados de educação/pais e técnicos na intervenção 

com o (s) aluno (s) ”;”Mais participação na elaboração dos documentos estruturantes do Agrupamento 

pela Educação Especial”; “maior intervenção do docente de educação especial na escolha e determinação 

das atividades do aluno de acordo com as suas necessidades e características”; “Implementar modelos de 

intervenção para todos os alunos através da formação contínua de educadores e professores privilegiando 

processos participativos, reflexivos e colaborativos”; “Técnicas de Gestão de "trabalho em grupo “em sala 

de aula”; “Intervenção nos processos de gestão dos ambientes de sala de aula”; “Intervenção na adequação 

das metodologias de ensino e de aprendizagem”. 
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Anexo 7 – Competências de Intervenção 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

(2) 

Competências 

de Intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção 

pedagógica 

 

  

Identificar 

Necessidades 

Educativas 

(Especiais), 

limitações físicas 

e desvantagens 

sociais no quadro 

do 

desenvolvimento 

social e educativo 

dos alunos 

 

“Criação de material adaptado ao currículo e funcionalidade do aluno surdo”; “apoio direto prestado aos 

alunos que terá, sempre, um caráter complementar ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou em outros 

contextos educativos”;” acompanhamento direto- trabalhar competências básicas- linguagem 

compreensiva e expressiva, oral e escrita, leitura, cálculo básico, psicomotricidade, atividades da vida 

diária”; ”Mobilizar os apoios necessários para potenciar as capacidades de cada um dos alunos e colmatar 

as suas necessidades educativas”; “Mais autonomia na gestão do currículo dos alunos com dificuldades 

de aprendizagem”; “Competências específicas”; “Pedagógicas”; “Intervenção na adaptação dos recursos 

e materiais”; “Trabalhar diretamente com alunos que necessitam de um acompanhamento mais cuidado 

tanto fora como dentro da sala”; “Conhecimento científico da sua área de especialidade para intervir com 

alunos e ajudar os colegas”; 

“Maior trabalho direto”; “mais apoio direto”; “O docente EE deve manter as competências de apoio 

individual aos alunos em contexto de gabinete e em sala de aula”; “só acompanhar diretamente e 

indiretamente alunos com medidas seletivas que têm apoio direto de docente da educação especial e 

todos os alunos com medidas adicionais”; Maior envolvimento no apoio aos alunos”; “Mais apoio direto 

a alunos em contexto individual”; “Foco na intervenção direta com alunos”; “mais tempo de apoio 

direto”; “Intervenção direta com os alunos que revelem maiores dificuldades no acesso aos currículos 

comuns”; “Apoio aos alunos mais intensivo”; “Maior intervenção direta junto dos alunos”; “Intervenção 

direta com ALUNOS (apoio psicopedagógico e competências transversais) ”; “só direta com alunos e 

acabar com a indireta”; “Apoio direto aos alunos com NEE fora do contexto turma além da parceria e/ou 

coadjuvante”; “apoio direto”; “intervenção direta com alunos fora do horário escolar”; “ (…) 

acompanhamento individualizado aos alunos”; “Trabalho direcionado para um grupo restrito de alunos 

(alunos com problemas mais graves) ”; “apoio direto aos alunos como prioridade”. 
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Métodos 

Técnicas 

Estratégias 

 

Aplicar técnicas 

de 

aconselhamento e 

de diferenciação 

pedagógica 

Implementação do Desenho Universal para a Aprendizagem; “conhecer a diversidade dos nossos alunos; 

conhecer as técnicas e metodologias diferenciadas para trabalhar com todos”; “Diferenciação 

pedagógica”; “Conhecer e saber implementar estratégias diferenciadas de "ensinagem"”; “Saber 

articular os saberes multidisciplinares e tirar partido deles para a sala de aula e alunos”; “apoiar alunos 

(direta e indiretamente) ”; “ Intervenção no trabalho interdisciplinar”; “Construção de materiais 

facilitadores de acesso ao curricula para a diversidade”; “colaborar com o Conselho Turma em delinear 

estratégias para o aluno que acompanha diretamente”. 

 
Apoiar 

ativamente a 

diversificação de 

estratégias e de 

métodos 

educativos  

 “Apoiar os outros docentes na definição de estratégias e produção de materiais”; “Gestor de práticas 

colaborativas”; “Saber avaliar alunos, o seu perfil de aprendizagem e os fatores contextuais (escola, sala 

de aula, família e comunidade) que constituem barreiras ou facilitadores à aprendizagem”; “ter mais 

intervenção na organização das atividades letivas da área de Educação Inclusiva”; “Trabalho de Projeto”; 

“mais tempo para realização de materiais”; “Trabalho semanal para discussão de casos e estratégias”; 

“Maior rentabilização do docente em propostas de intervenção ao nível das práticas pedagógicas em 

contextos letivos e não letivos”. 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

(2) 

Competências 

de Intervenção 

 

 

 

 

Gestão do 

Currículo 

 

 

Proceder a 

transformações e 

adaptações do 

currículo regular  

 

“Conhecer os planos curriculares e saber processos de adaptação curricular e processos de avaliação 

(…)”; “planificação com os docentes titulares de turma ou de disciplina/planificação do trabalho a 

desenvolver nas coadjuvações”; “Definição de competências para alunos com PEI, diferenciando idades 

cronológicas e níveis de proficiência”;” Intervenção na monitorização da implementação de medidas de 

apoio à aprendizagem”; “Planificação conjunta de atividades”; “ ensino mais prático e de maior 

flexibilidade”; “Desenvolvimento de atividades de articulação curricular”; “maior articulação entre 

ciclos e níveis de ensino”; “reforçar a intervenção nas decisões pedagógicas e no acompanhamento dos 

alunos”. 
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 Desenvolver 

programas em 

áreas específicas 

de aprendizagem 

/áreas curriculares 

alternativas 

“Intervenção especializada com a criança surda”; “atividades de estimulação de competências”; 

“Planeamento da intervenção”; “Poder acompanhar individualmente casos pontuais, limando certas 

arestas”; “O docente de Educação Especial deveria ter tempo, contemplado na lei, para trabalhar com os 

alunos que necessitam de desenvolver competências específicas”;” É necessário que o processo de 

ensino esteja mais virado para o desenvolvimento de competências mais práticas”; “trabalho direto 

especializado com a criança surda”; “Direta junto dos alunos para desenvolvimento de competências 

específicas e não de conteúdos escolares”. 

 

Legislação  

 

Incrementar o 

desenvolvimento 

das medidas 

previstas na 

legislação em 

vigor 

 “Conhecer e interpretar corretamente os documentos legislativos”; “Apoio à implementação da 

educação inclusiva”; “reformulação do Regulamento interno em função do decreto-lei 54/2018”; “A 

escola deveria ser mais sensível às especificidades da intervenção em IP”; ” elaboração de RTP`s (com 

DT) de alunos que acompanha diretamente”; “menos alunos por docente”; “É necessário mudar a ideia 

que, sobretudo, os alunos de medidas adicionais são dos docentes de EE”. O docente de EE tem de ter 

competências para conseguir capacitar os outros docentes para assumirem uma corresponsabilidade de 

todos os alunos”; “a distribuição de serviço deveria ser feita com base nas reais necessidades dos alunos 

e não no número de alunos”; “Maior rotatividade dos docentes em salas mediadores (ex. unidades) ”; 

“Ter em conta os atuais eixos de intervenção do DEE”; “Rotatividade bianual dos docentes com funções 

nas unidades”; “dificuldade de consensos e de operacionalização de algumas medidas”. 

Envolvimento 

da família 

Intervir em 

processos de 

envolvimento dos 

pais na Educação 

escolar/profission

al 

“Contactos com famílias ou técnicos”; “Trabalhar com os docentes de disciplina na preparação das aulas 

e com os pais para irem todos pelo mesmo caminho”; “articulação com as famílias”; “Desenvolver ações 

de formação para pais/famílias com o propósito de promover a participação, cooperação e colaboração”; 

”apoio às famílias”; “Priorizar o trabalho com docentes e família”; “Mais trabalho com as famílias”; 

“necessidade de aumentar o tempo distribuído para apoio à família e comunidade”.  
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Ambiente 

educativo 

Intervir na 

melhoria do 

ambiente 

educativo da 

escola com vista à 

qualidade 

inovação 

educativa; 

Dinamizar 

projetos 

educativos 

“Avaliação dos contextos educativos”; “Intervir diretamente com a família, CPCJ, outras entidades”; 

“dinamizador (de vários eventos relacionados com a inclusão - projetos a nível de escola para melhoria 

de áreas centrais, como a memória, por exemplo - e de situações pedagógicas, de acordo com o modelo 

DUA (…);”Reforço da autonomia pedagógica e flexibilidade curricular”; “Incentivar a criação de 

escolas inclusivas promotoras de aprendizagens significativas para todos os alunos”; “Em projetos de 

parceria com os restantes docentes”; “Mudança práticas/ abertura à mudança”; “Deveria haver um papel 

mais ativo em termos de intervenção na resposta às necessidades da escola na promoção do sucesso 

escolar dos alunos, como ser o motor da criação de respostas educativas e pedagógicas motivantes e 

inclusivas (ex. clubes temáticos, áreas de desenvolvimento de inteligências múltiplas, nas áreas da 

matemática, robótica, expressão artísticas) ”; “Projetos”. 
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Anexo 8 – Competências da Formação, de Supervisão e de Avaliação 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

(3) 

Competências 

da Formação, 

de Supervisão 

e de Avaliação 

 

 

 

 

 

Coadjuvação/ 

Trabalho 

Cooperativo 

 

Apoiar os 

professores de 

ensino regular, 

na sala de 

aula, em 

tarefas de 

diferenciação 

pedagógica, 

para melhor 

gestão de 

turmas 

heterogéneas 

em processos 

de educação 

inclusiva, 

numa escola 

para todos 

“Trabalho colaborativo com outros docentes”; “ apoio a professores”;” Colaborar ativamente nas 

planificações e trabalhar em sala de aula em conjunto com o professor de turma com todos os alunos e aqueles 

com dificuldades”; “Trabalho em equipa”; “trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes no 

processo educativo dos alunos”; “Trabalho colaborativo”; “Trabalhar com os docentes de disciplina na 

preparação das aulas e com os pais para irem todos pelo mesmo caminho”; “Maior colaboração com outros 

docentes”; “Trabalho colaborativo com docentes”;” Apoio aos docentes”; “ articulador (com os restantes 

professores na construção de materiais adequados às especificidades dos alunos) ”; “articulação com os 

demais professores; “Elaboração de materiais em parceria com os docentes do ensino regular”; “Saber 

implementar estratégias de coadjuvação em sala de aula que implica adaptação de processos e métodos de 

trabalho; Saber implementar estratégias de sensibilização e envolvimento no trabalho colaborativo entre 

professores”; “Trabalho colaborativo”; “articulação com docentes”; “trabalho em coadjuvação”; “Maior 

articulação/coadjuvancia nas salas de aula com os docentes do ensino regular”; “cooperar com os 

professores”; “Trabalho colaborativo”; “Mais trabalho colaborativo”; “trabalho colaborativo”; “Coadjuvar os 

vários docentes, principalmente no 1º ciclo, logo que sejam detetadas dificuldades, como por exemplo na 

leitura e escrita, entre outras”; “Mais apoio em sala de aula para alunos com medidas adicionais”; “Trabalho 

colaborativo”; “Mais direta com coadjuvação”; ”mais coadjuvação aos alunos com medidas adicionais”; 

“apoio aos professores titulares das diferentes disciplinas”; “Mais trabalho cooperativo”; “Na sala de aula: 

como elemento ativo e participativo que contribua para difundir práticas que permitam a inclusão de todos e 

de cada um dos alunos da turma”; “Coadjuvante em todas as decisões relacionadas com os alunos que 

assumem "maiores fragilidades/dificuldades" no processo de aprendizagem”; ”Trabalho em equipa/pares 

entre o docente da educação especial e o titular de turma. Trabalho na turma do aluno ou seja, o maior tempo 

possível incluído” ; “Apoio aos docentes das diferentes disciplinas”; “apoio aos colegas do regular e 

encarregados de educação”; “Horário com tempo previsto para trabalho colaborativo”; “maior articulação 

com restantes docentes”; “Horas de apoio aos docentes”; “maior cooperação”; “trabalho colaborativo”;” 

Necessidade de mais trabalho colaborativo”; “Maior colaboração com outros docentes”; “mais trabalho de 
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equipa”; “trabalho colaborativo com professores”; “Fazer um trabalho mais interventivo na orientação dos 

docentes do regular”; “Assessorias nos grupos/turma; presença mais efetiva nas equipas multidisciplinares”; 

”Maior articulação entre departamentos”; “Partilha de experiências entre agrupamentos”; “Mais trabalho em 

equipa”; “maior partilha”; “Junto dos colegas na preparação de aulas e material e na elaboração da 

documentação”; “Promoção da articulação entre todos os organismos”; “apoio/ colaboração entre professores 

titulares e professores de educação especial”; “Colaborar com os colegas, funcionários, psicólogos e demais 

técnicos na procura de soluções”; “trabalho em equipa”; “Mais tempo para articular com outras entidades e 

estabelecer protocolos”; “Perceção da comunidade educativa para a Educação Inclusiva/Sociedade Inclusiva”; 

“Na comunidade: como elemento de articulação entre os diversos serviços e recursos da comunidade”; “Nos 

diferentes espaços da escola/comunidade: como formador e dinamizador de práticas inovadoras”. 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

(3) 

Competências 

da Formação, 

de Supervisão 

e de Avaliação 

 

Articulação 

entre 

Projetos 

Educativos das 

Escolas 

 

Tendo como 

referenciais o 

currículo e os 

padrões de 

desenvolvimen

to social 

 

“Intervenção na avaliação das aprendizagens”; “Intervenção na definição de percursos de melhoria das 

aprendizagens”; “os alunos com problemas graves devem ser mesmo prioritários”; ”;” Avaliar os processos e 

produtos da aprendizagem de cada aluno e refletir sobre o percurso efetuado” Eventualmente para realizar 

terapias específicas, o aluno tem que sair da turma para trabalho individualizado” “Maior articulação e 

comunicação entre todos os intervenientes. Assunção da escola como sendo de todos, para todos e construída 

com todos”. 
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Anexo 9 – Competências de Consultoria 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

(4) 

Competências 

de Consultoria 

 

Estruturas de 

Gestão/admi-

nistração e 

Coordenação 

Pedagógica  

Das Escolas 

Apoiar os Órgãos de 

direção executiva e de 

coordenação pedagógica 

das escolas e os 

professores na conceção 

de projetos educativos e 

curriculares que propiciem 

uma gestão flexível dos 

currículos e a sua 

adequação às realidades 

locais, aos interesses e às 

capacidades dos alunos 

“Assessoria e consultoria”; aconselhar a coordenação e órgão de gestão sobre a organização de 

turmas e respostas ao aluno surdo”; “As escolas e deveriam ter em conta as competências de 

consultoria dos docentes de Educação Especial, que não estão a ser tidas em conta na tomada de 

decisões relativas a alunos com dificuldades de aprendizagem”; “Colaborar na organização da 

escola/agrupamento e do currículo para responder às potencialidades, expectativas e necessidades 

de todos e de cada um dos alunos”;” Nas estruturas da escola: como elemento ou coordenador do 

grupo disciplinar/departamento, como elemento ou coordenador da EMAEI, como consultor da 

direção”; “Apoiar as direções e estruturas intermédias na adoção de políticas inclusivas”; “papel 

preponderante como consultor”; “consultadoria”; “assessoria a outros docentes”; “A legislação 

deveria ter em conta as competências de consultoria dos docentes de Educação Especial, que não 

estão a ser tidas em conta na tomada de decisões relativas a alunos com dificuldades de 

aprendizagem”. 

Centros de 

Formação  

Assessorar e apoiar os 

centros de formação das 

Associações das escolas 

no planeamento e 

execução de programas de 

formação 

 

(sem referências) 
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Anexo 10 – Gestão Estrutural das Funções Docentes 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

 

Gestão 

Estrutural  

das funções 

docentes 

 

 

 

 

Visão crítica 

da legislação 

(Perfil DEE) 

Necessidade 

de alteração/ 

redefinição de 

funções e 

competências 

do Docente de 

educação 

especial 

 

“Clarificar o papel do professor de educação especial quando integrado numa equipa de outros técnicos 

especializados (terapeuta da fala, psicólogo, terapeuta ocupacional) ”; “Penso que na Intervenção Precoce só 

deveriam estar Educadoras de Infância com especialização na área, pois é um campo muito específico”; 

“deviam estar mais claras e definidas na lei (Competências do DEE);“Definição clara das competências”; “ 

(competências) deviam estar mais claras e definidas na lei”; “considerar o perfil”; “Definição de um novo perfil 

para todos os professores de modo a responder-se ao perfil dos alunos”; “A quem e de que forma os docentes 

de educação especial devem prestar apoio.”; “definir as competências do professor de educação especial”; 

“Definir claramente a componente não letiva dos docentes de educação especial, que tem de ser distinguida da 

dos outros docentes”; “definição da relação entre educação especial e ensino regular”; “especificar com a 

clarificação conceptual do papel e das competências do docente de educação especial”; “Definição mais 

objetiva das nossas competências”; “Definição objetiva das funções e competências”; “Específica sobre as 

funções do docente especializado, de forma que as escolas não considerem que o professor especializado tem 

as mesmas funções de um professor de apoio pedagógico”; “especificar o papel de docente de ed especial. O 

que deve fazer, o que é da sua responsabilidade”; “; Definição mais clara do papel do professor de educação 

especial, bem como um maior envolvimento no processo de desenvolvimento de competências essenciais dos 

alunos”; “Atualizar a legislação sobre o perfil do professor”; “Deveria haver legislação concreta que definisse 

em pormenor as funções do docente de EE”; “Deveria haver legislação concreta que definisse em pormenor as 

funções do docente de EE”; “Procurar clarificar o papel do doente de educação especial”; “Clarificação do 

papel do professor de Educação Especial”; “O papel do docente de Educação Especial carece de uma reflexão 

profunda e deve ter um suporte legal que suporte esta mesma reflexão”; “ Falta de especificação do papel do 

professor de educação especial”; “Definir com clareza o conteúdo profissional do docente de Educação 

Especial”. 
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Visão crítica 

da legislação 

(Intervenção 

do EE) 

 

✓ Pertinência de 

maior 

clarificação e 

objetividade 

da intervenção 

a desenvolver 

pelo Docente 

de Educação 

especial 

 

 

“A necessidade de ser mais clara em relação à operacionalização do DL 54/2018, enaltecendo o papel e 

importância do docente de EE em tudo o processo de inclusão na escola pública”; “Ser mais clara”; “Esta 

intervenção carece de regulamentação específica (contemplação no crédito horário dos A.E. e / ou nos horários 

dos docentes, respondendo inequivocamente à questão: Intervenção com quem e para quê?”; (distribuição de 

serviço) mais clara, com atribuições definidas”; “Menor volume e mais clareza”; “Têm que existir critérios 

mais claros”; “mais objetiva”; “Ser mais direta e explícita”; “Era necessário que fosse mais clara pois existem 

muitos pontos duvidosos e dúvidas que ninguém consegue esclarecer”; “Específica”; “Deveria ser mais 

"normativa", no sentido de não permitir que as pessoas na Escola não a cumpram”; “Mais clara”; “Ser clara, 

exequível e assertiva, de acordo com a intervenção que se pretende implementar no terreno”; Legislação vaga 

em diversos aspetos”; “Clareza”; “Clarificação de conceitos do DL 54/2018”; “O DL nº54/2018 tem muitas 

medidas ambíguas, pouco objetivas”. 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

Gestão  

Estrutural  

das funções 

docentes 

 

 

Visão crítica 

da legislação 

(Operacionaliz

ação do Perfil) 

 

 

 

 

✓ Identificação 

de 

necessidades 

de alteração ou 

ajustes à 

legislação em 

vigor tendo em 

conta a sua 

operacional-

zação 

 

“Apoio à operacionalização da educação inclusiva””; “Rever a avaliação externa e, nomeadamente no ensino 

secundário, abolir a responsabilidade da avaliação para o ingresso no ensino superior”; “eliminar as adequações 

curriculares não significativas, pois com a atual conceptualização não lhe reconheço validade prática”; 

“Alteração do atual decreto-lei”; “Introdução de uma medida intermédia entre as ACNS e as ACS”; “Legislação 

mais sancionatória para os alunos e para as famílias não cumpridoras dos seus deveres”; “O atual D.L. nº54 de 

2018, 6 de julho, carece de uma regulamentação URGENTE na sua especificidade. Nem o manual de apoio à 

prática nem as FAQ´s emanadas da DGE dão resposta às inúmeras questões que surgem diariamente e que dão 

azo a múltiplas interpretações (…)”; “ajustes no Dec. Lei 54/2018”; “Nova legislação sobre avaliação de 

desempenho”; “Alteração da carreira docente”; “Uma alteração à lei vigente com a qual não concordo na sua 

maior parte, pois veio retirar apoios a alunos com diagnósticos mais graves”; ”Deslocações entre escolas 

deveriam ser pagas”; “Mais ajustada à realidade dos currículos, especialmente do secundário”; ”Menor 

quantidade de escolas a apoiar”;  
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Alunos: “menos alunos”; “Definir o número máximo de alunos a acompanhar”; ““Menos alunos”; “Ter menos 

níveis, turmas e alunos; “Menos alunos para se trabalhar eficazmente”; distribuir menos alunos por docente”; 

“permitir de forma URGENTE a redução de turmas para que se torne possível realizar um verdadeiro trabalho 

de inclusão”; “Prestar um acompanhamento mais inclusivo aos alunos em contexto de turma, não é possível 

quando temos na média mais de 25 alunos para acompanhar”; 

Docentes: “O docente EE deve ter horas de apoio aos docentes”; “Equipas multidisciplinares a colaborarem a 

tempo inteiro”; “Mais horas letivas para quem pertence EMAEI”; “A componente não letiva deveria 

obrigatoriamente, ter horas para trabalho com famílias e colegas”; ”Serem contempladas horas no horário dos 

docentes, coincidentes com as dos professores titulares das turmas, onde os alunos se encontram integrados”; 

“Coadjuvação. Existem docentes de educação especial que continuam a trabalhar dentro e fora da sala só com 

um criança e não em pares ou pequenos grupos, porque não existe um espaço onde isso possa ser definido e 

refletido”; “Docentes com coordenação deveriam estar mais libertos da componente letiva”; “cada docente 

intervém apenas no ciclo da formação de base”; “Horas destinadas ao funcionamento da EMAEI. Coordenador 

sem componente letiva”; “Os tempos letivos e não letivos deveriam integrar todos os "intervalos" e "almoços" 

que os docentes de EE efetivamente cumprem”. 

Visão crítica 

da legislação 

(Operacionali-

zação das 

Práticas) 

✓ Importância da 

uniformização 

de 

procedimentos 

com base na 

legislação em 

vigor 

 

“Uniformizar as interpretações da Lei 54”; “Definir regulamento dos exames em concordância com Dec. Lei 

54”; “Deve ser mantida, devendo haver um fim dos exames”; “rever a situação dos exames, para libertar 

professores e alunos do modelo "teste escrito" que impede os docentes de alterarem as suas práticas”; “Maior 

articulação entre o Decreto- Lei 54 e o que é emanado do Júri Nacional de Exames”; “Deveria ser mais objetiva 

com modelos próprios e emanados do Ministério”; “Legislação mais pragmática no que diz respeito ao volume 

de documentos e grelhas que exige”; “os modelos / documentos desta legislação deveriam ter documentos 

únicos, universais, iguais para todas as escolas, para evitar confusões e discrepâncias”; “Coordenação entre 

todos os documentos de forma a evitar situações como exigência de RTP para alunos disléxicos usufruírem de 

medidas durante os exames, quando no decreto de lei nº54 está previsto que só alunos com medidas adicionais 

e seletivas devem ter RTP (a Ficha A enquadra-se nas medidas universais) ”. 
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Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

Gestão  

Estrutural  

das funções 

docentes 

 

 

Visão crítica 

da legislação 

(articulação) 

 

Reconhecer a 

importância da 

articulação 

entre 

estruturas/ 

Serviços da 

comunidade 

 

“Maior articulação entre o DL 281 e o DL 54/2018”; “Acho que a interação entre médicos, professores e outros 

profissionais não existe. Precisamos muito da ajuda da saúde, sobretudo nos casos de psicoses e outros 

problemas graves que não se prendem com a deficiência, mas com a doença mental. Os professores não são 

psiquiatras”; “Atualização da legislação respeitante ao modo de como se fará a referenciarão e respetiva 

operacionalização dos Planos de Saúde Individuais (PSI), à luz da legislação em vigor (funcionamento 

intersectorial) ”; 
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Anexo 11 – Gestão Organizacional das Funções Docentes 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

Gestão 

Organizacional 

das funções 

docentes 

 

 

Excesso de 

Burocracia 

 

Identificação de 

aspetos 

burocráticos 

presentes nos 

contextos 

pedagógicos e 

educativos que 

dificultam a 

execução de 

funções 

pedagógicas 

“Menos reuniões”; “ter menos tarefas burocráticas”; “Mais tempo para trabalhar diretamente com os 

alunos e menos documentos para elaborar”; “Maior articulação menos reuniões”; “Menos burocracia”; 

“haver contabilização do tempo para burocracias”; “Menos burocracia”; “mais tempo de trabalho direto 

e menos burocracia”; “Menos burocracia para permitir ocupar o tempo não letivo e de trabalho 

individual na planificação de aulas, criação de material e articulação com outros docentes”; “A 

aplicação prática do DL 54 é demasiado labiríntica, pouco clara e permite muitas interpretações e 

processos. A intervenção pedagógica dos professores para com um aluno e respetivos documentos têm 

um circuito burocrático sem paralelo”; “Apesar do avanço significativo introduzido pela nova 

legislação que regulamenta as medidas de apoio à Inclusão, há necessidade de reduzir a burocracia e 

deixar às escolas a possibilidade de organizarem processos de resposta”; “Diminuição documentos”; 

“menos burocracias”; “Legislação menos burocrática”; “Deveria haver menos burocracia e mais apoio 

direto aos alunos”; “muita documentação”;  

 

Escassez 

De Recursos 

 

Reconhecimento 

sobre a necessidade 

de reforço de 

recursos humanos e 

matérias nos 

contextos 

“Mais professores de educação especial, pois existem vários casos que ainda nem foram sinalizados”; 

“A intervenção da escola seria mais eficiente se os recursos humanos e materiais fossem superiores”; 

“A escola deveria ter competências para contratar recursos humanos quando é o próprio professor de 

ed especial que vê essa falta de recursos no dia-a-dia (diz estar dependente de autorização do 

Ministério); “Maior aproveitamento do recurso humano”; “Mais recursos humanos para que haja uma 

maior e efetiva intervenção direta junto dos alunos”; “mais Professores”; “Privilegiar a intervenção 

com os alunos, minimizar o tempo de reuniões”; ”Mais recursos humanos com tempo para se trabalhar 

com os alunos. Mais recursos humanos para a elaboração de documentação”; “Mais professores de 

educação especial”; “Atribuição de mais recursos especializadas”; “Mais recursos para assegurar uma 

intervenção direta mais profícua junto de alunos que não têm autonomia. Só assim será possível 

promovermos a inclusão”; “recursos humanos”; “há recursos desperdiçados”;” Obrigatoriamente os 

técnicos especializados (fala, ocupacional, fisioterapeuta...) devem estar no contexto do aluno, e não 
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só para os casos graves de surdez, visão ou PEA. De acordo com a nova legislação, todos os alunos 

podem precisar de medidas de apoio em algum período da sua aprendizagem. O que implica concursos 

e colocações nas escolas desses mesmos técnicos”;  

” Mais espaços e mais recursos para dar uma variedade maior às temáticas abordadas” Aquisição de 

recursos específicos tendo em conta as necessidades dos alunos com NEE”; “possuir meios para poder 

apoiar todos os que necessitam, não apenas os abrangidos pelo DL54”; “Melhoria nas salas de aula”; 

“Mais recursos humanos e materiais”. 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

Gestão 

Organizacional 

Das funções 

docentes 

 

 

Importância da 

Autonomia 

Profissional 

 

 

 

 

 

Identificação da 

importância da 

autonomia nas 

decisões e práticas 

docentes 

 

“Maior autonomia nas práticas”; “Autonomia”; “Devia dar mais autonomia para as escolas 

conseguirem mais recursos humanos (docentes e técnicos) de modo a responder adequadamente. É 

necessário ir além do papel”; ter mais autonomia e controlo das suas funções e do seu papel, bem como 

das decisões inerentes às suas funções como qualquer grupo disciplinar, onde não há interferências de 

outros Departamentos e/ou Equipas”; “Dar mais autonomia/poder de intervenção ao professor de 

Educação Especial”. 
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Pertinência da 

Flexibilidade 

Para a 

adequação das 

práticas 

 

Reconhecimento da 

pertinência da 

flexibilidade na 

distribuição de 

serviço e 

modalidades de 

intervenção 

 

“Permitirem que se possa flexibilizar o horário de acordo com as necessidades que surgem ao longo 

do ano, contemplando tempos para articulação com docentes, tempo para articulação com os 

encarregados de educação e para articulação/planeamento da intervenção com os técnicos do CRI”; 

“flexibilizar sem por em causa cargas horárias parciais e totais”; “A distribuição de serviço dos 

professores de educação especial deveria ser flexível, por mancha horária. Um parte mais fixa destinada 

à intervenção com determinados alunos com necessidades específicas (CAA) e outra parte mais 

flexível para haver a possibilitar o apoio a vários contextos de aprendizagem nas várias disciplinas, 

apoio aos professores, trabalho de avaliação de alunos e contextos”; “Gestão flexível do horário em 

função das necessidades dos alunos e das tarefas que surgem ao longo do ano”; “ (distribuição de 

serviço) feita em função das necessidades dos alunos/escola”; “Os docentes de Educação Especial 

deveriam ter um horário mais flexível e apoiar os alunos que necessitassem, não se cingirem apenas a 

apoiar alunos no Centro de recursos para a inclusão”; “Ter mais competências no desenho do meu 

horário”; Deveria ser mais flexível”; “escolhida e planeada pelo docente de acordo com necessidades 

dos alunos”; “ Não esgotar o horário do docente em apoio direto a alunos e ser articulada com a vontade 

do próprio”; “o horário do professor de Educação Especial devia ser flexível”. 
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Anexo 12 – Gestão do Tempo para as Funções Docentes 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

Gestão do 

Tempo  

Para as 

funções 

docentes 

previstas 

 

 

Gestão do 

Tempo na 

Distribuição 

de serviço 

 

 

 

Critérios 

subjacentes à 

Distribuição de 

serviço   

(letivo e não 

letivo) 

“Carga letiva distribuída para as diferentes funções”; “Menos tempo letivo e não letivo”; “mais tempo com 

os alunos”; “Contemplar nos horários dos docentes tempo para uma intervenção com os alunos de forma mais 

articulada”; “diminuir o número de alunos acompanhados para aumentar o tempo de acompanhamento de 

cada um”; “prever reuniões nos horários dos professores”; “o pessoal docente ter mais tempo para a parte 

pedagógica”; “contemplar nos horários tempos para trabalho em equipa, coadjuvação, planeamento, no 

âmbito do CAA”; “Mais horas no horário além da intervenção direta com os alunos”; “proporcionar mais 

horas de apoio individual ou em pequeno grupo”; “abranger mais tempo para cada aluno e outros terapeutas”; 

“Mais horas para participação e programação de atividades na escola”; “Diminuir a sobrecarga que recai sobre 

os docentes com maior antiguidade”; “Respeitar a redução proposta na legislação, no que diz respeito à 

componente letiva”; 

 

Gestão do 

Tempo na 

Articulação/ 

Coadjuvação/ 

Consultoria 

 

 

Identificação de 

necessidades de 

gestão do tempo 

com vista á  

Coadjuvação 

Consultoria 

Articulação 

entre docentes 

“ Tempo para o trabalho colaborativo e construção de materiais”; “Os professores em geral deveriam ter, no 

seu horário, contempladas mais horas para a articulação conjunta e nomeadamente com os professores de 

educação especial”; “Mais tempo para os professores reunirem”; “Mais tempo dedicado à elaboração de 

materiais adaptados”; “O docente EE deve ter horas de apoio aos docentes”; “Tempo para articular”; “Horas 

para apoio aos docentes, para reuniões e equipa multidisciplinar”; “horário de todos os professores em 

componente não letiva para trabalhar em conjunto”; “articulações marcadas no horário entre professores 

titulares e professores de educação especial”; “falta de mais tempo para articulação”; “mais tempo de 

coadjuvação”; “Mais tempo para trabalho colaborativo com os professores”; “Inclusão nas 22 horas tempos 

para apoiar os professores”; “Mais tempo para apoio aos professores”; “Mais tempo de trabalho com os 

docentes”; “Tempo no horário para planificar e articular com os docentes da Turma e para a produção de 

recursos para aplicar na sala de aula”; “mais tempo para preparação de materiais auxiliares de aprendizagem”; 

“horas destinadas a planificação”; “contemplar no horário docente o trabalho colaborativo para mudança de 

práticas” Contemplar tempos de articulação”; “mais horas atribuídas para trabalho com pares e famílias”; 

“mais tempo para preparação”; “ articulação com os docentes e tempo de planificação conjunta”; “mais tempo 
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para articulação com os professores”; ”Mais tempos para trabalho com docentes e assistentes operacionais”; 

“tempo para atendimento de apoio a docentes e preparação de materiais e documentação”; “Horas para 

consultoria”; 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

Gestão do 

Tempo  

Para as 

funções 

docentes 

previstas 

 

Gestão do 

Tempo para 

trabalho 

colaborativo 

entre docentes, 

famílias e 

comunidade 

 

Articulação com 

outros 

técnicos/família/ 

Comunidade 

 

 

“Mais tempo para apoio/intervenção com toda a comunidade educativa”; “Mais tempo e mais estratégias de 

intervenção dentro e fora da sala de aula”; “mais tempo para formação interna e reuniões com os intervenientes 

educativos, nomeadamente pais e encarregados de educação”; Mais tempo para reuniões e para prestar apoio 

a colegas e às famílias”; a distribuição de serviço deveria contemplar a articulação com as famílias”; “Mais 

tempo para a realização de encontros com todos os intervenientes num mesmo processo formativo/educativo”; 

“Deveria ser contemplado mais tempo no horário de Escola para atendimento a docentes e pais e para o centro 

de apoio à aprendizagem”. 

 

Gestão do 

Tempo na 

articulação 

entre 

estruturas e 

serviços 

 

 

Coordenação 

(Departamento/

EMAEI, etc.) 

 

Mais tempo atribuído equipa EMAEI”; “Docentes com coordenação deveriam estar mais libertos da 

componente letiva”; “Horas para realizar todas as tarefas inerentes aos cargos”; “Mais horas para 

coordenação”; “excessiva carga de trabalho atribuída à EMAEI”. 
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Anexo 13 – Formação - Conteúdos 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

  
 

 

Natureza 

Teórica 

 

 

 

 

Conhecimentos 

gerais 

Adquirir 

/aumentar 

conhecimentos 

de caráter mais 

geral, no 

âmbito da 

Educação 

(Inclusiva) 

“Inclusão”; “Formação desportiva”; “Escola Inclusiva”; “Inclusão para todos”; “escola inclusiva”; 

“segregação/inclusão”; “No âmbito da Intervenção Precoce”; “LGP”; “Inclusão na vida ativa após a conclusão 

dos estudos ou os 18 anos”; “Políticas e modelos pedagógicos que estão na génese da nossa política educativa 

atual”; “(…)Competências Pessoais (…) Atitudes Valores Universais”; ”inclusão e flexibilização”; “Direitos 

Humanos na escola, inclusão e equidade”; “ Ética e valores Humanos”; “Direitos e deveres de todos os 

docentes”; “Comunicação”; “Deontologia profissional”; “Discussão das Funções do DEE”. 

Conhecimentos 

específicos  

Adquirir/ 

aumentar 

conhecimentos 

mais 

específicos no 

domínio das 

problemáticas 

associadas às 

necessidades 

Educativas 

Neurodesenvolvimento”; “(…)comunicação aumentativa e alternativa”; “Investigação/metodologias na 

educação dos surdos”; “Socialização”; “ (…) autismo, multideficiência, síndrome de Down, dislexia (...) 

socorrismo”; “Psicologia e dislexia”; “Comunicação”; “Neurociências, psicologia positiva, gramática 

transformacional”; produção de materiais por exemplo ao nível dos sistemas de comunicação aumentativa, 

métodos e técnicas de leitura ao nível do 1º ciclo; técnicas de relaxamento, formação em psicoterapia”; 

“Cidadania”; “ inteligência emocional”; ”Neurodesenvolvimento e intervenção”; “Dislexia, PHDA, PEA”; 

“Afetos”; “Diagnóstico e avaliação”; “Neurociências”; “Saber identificar e caracterizar perfis e estilos de 

aprendizagem nos alunos”; “Neuropsicologia”; “Autismo”; “ (…) adequações curriculares não significativas 

assim como a aplicação de outras medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão”; “Acesso a formações 

concernentes a problemáticas de alunos com necessidades educativas especiais”; “multideficiência, dislexia”; 

“Áreas do domínio cognitivo, emocional e da linguagem”; “Áreas específicas no caso da deficiência visual”.  
Legislação 

 

Adquirir/ 

aumentar 

Conhecimento

s referentes à 

“Formação sobre a nova legislação e as suas implicações. Formação sobre o dl 54 e 55 no Agrupamento e 

para os professores daquele agrupamento que trabalham em conjunto”; “DL 54”; “Sobre a nova legislação”; 

“autonomia e flexibilização curricular”; “mais formação sobre esta nova legislação: DL n.º54/2018 de 06 de 

julho”; “Legislação sobre responsabilidade social”; “Clarificação para toda a comunidade da legislação em 

vigor”; “provas e exames nacionais”; “Formação sobre a nova legislação”; “DL 54/2018 de 6 de julho e DL 
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legislação em 

vigor  

55/2018 de 6 de julho”; “Nova legislação”; “Dec. Lei 54/2008, 6 de julho - da teoria à prática”; “Formação 

que vá ao encontro da nova legislação”; “(…)a (re)definição do papel do Professor de Educação Especial”; 

“Operacionalização do Decreto-Lei n.º 54/2018. de 6 de julho”; “os decretos 54 e 55 de 6 de julho”; “Sobre a 

nova Lei 54”; “legislação”.  
Monitorização/ 

Avaliação  

(das e para as)  

Aprendizagens 

Adquirir/ 

aumentar 

conhecimentos 

no domínio da 

Monitorização

/Avaliação das 

(e para as) 

aprendizagens  

 

“Monitorização”; “a monitorização, os indicadores, o currículo (…)”;” avaliação para as aprendizagens”; 

“Avaliação formativa”; “avaliação para as aprendizagens”; “Como avaliar e como intervir com alunos com 

necessidades educativas”; “avaliação”; “planificação, ação, avaliação. 

 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

  
 

Natureza 

Prática 

 

Intervenção/ 

Prática 

Educativa/ 

Pedagógica 

 

 

Adquirir/ 

aumentar 

conhecimentos 

ao nível da 

intervenção 

com vista a 

práticas 

educativas e 

pedagógicas 

de maior 

qualidade 

 

 

“Diferenciação pedagógica, DUA”; “Desenho Universal de Aprendizagem”; “Práticas pedagógicas”; 

“desenho universal para a aprendizagem”; “Novas abordagens do Séc. XXI”; “DUA, Flexibilidade curricular, 

estratégias de diferenciação”; “Intervenção em diferentes contextos (sala de aula; CAA, …)”; “Materiais na 

educação de surdos”; “ (…) reflexivas e relevantes no domínio das estratégias”; “organização da componente 

letiva para a atual «inclusão» ”; “outras formas de aprendizagem”; “Exemplos de práticas de sucesso”; 

“Metodologias ativas”; “Estratégias e atividades inovadoras face a diferentes problemáticas”; “gerais de 

intervenção situados nas medidas universais”; “diferenciação pedagógica e novas tecnologias”; “estratégias e 

recursos pedagógicos”; ”aprofundar metodologias adequadas, uso de software mais específicos”; 

“diferenciação pedagógica”; “Como ensinar os alunos do 1º ciclo”; “dinâmica de grupos”; “Estratégias 

pedagógicas”; “DUA”; “DUA; Abordagem Multinível”; “Práticas de diferenciação pedagógica, 

aprendizagem baseada em projetos”; “Conteúdos mais práticos e relacionados com as características das 

diferentes problemáticas, com a intervenção adequada a cada problemática e construção de materiais”; 

“práticas de diferenciação pedagógica e modelos ativos de aprendizagem”; “diferenciação pedagógica”; 

“Desenho universal de aprendizagem”; “estratégias pedagógicas diversificadas”; “práticas inclusivas”, 
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“Conhecer formas diferentes de ensinar a aprender, usando estratégias de diferenciação pedagógica”; 

“Planificação de Atividades da Vida Diária”; “intervenção com alunos que apresentam quadros graves ao 

nível da saúde”; “como incluir a criança multideficiente na turma”; “DUA”; “ (…) incidência nas práticas 

letivas “; “Práticas de estratégias de motivação dos alunos e promoção do sucesso dos alunos”; “Desenho 

Universal para a aprendizagem”; “Métodos e estratégias de trabalho (aulas) ”; “Como gerir e organizar a sala 

de aula perante a nova legislação”; “mais sobre o DUA”; “Modelos de ensino eficazes com base no novo 

Dec.– Lei”; “Os conteúdos deverão versar as boas práticas, a reflexão conjunta”; “Relacionados com práticas 

pedagógicas”; “Construção de materiais e fichas adaptadas. Planificação do currículo de alunos com ACS”; 

“Metodologias de ensino”; “métodos de ensino”; “Pedagogias de individualização e diversificação na sala de 

aula”; “materiais didáticos de suporte às aprendizagens”; “intervenções específicas de reeducação”. 

Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

Trabalho 

Cooperativo/ 

Colaborativo 

 

Adquirir/ 

aumentar 

conhecimentos 

sobre trabalho 

cooperativo/ 

colaborativo 

 

“Trabalho colaborativo”; “Trabalho cooperativo”; “Coadjuvação, estratégias de trabalho”; “Trabalho 

colaborativo”; “Colaborações docentes”; “Consultoria”; “colaboração com a família”; “Estratégias de 

melhoria de funcionamento e direção de reuniões (perde-se muito tempo com o que não interessa); 

Competências de gestão pedagógica de grupos e trabalho a pares; Capacidade de análise de problemas e 

experimentar soluções; Melhorar a capacidade crítica e colaborativa dos docentes”. 

 

Implementação 

Operacionaliza-

ção 

 (ex. Elaboração 

de documentos, 

etc.) 

Adquirir/ 

aumentar 

conhecimentos 

sobre a 

operacionaliza

-ção da 

legislação em 

vigor 

“PEI”; “modo de implementação da lei vigente”; “Operacionalização do Decreto-lei 54/2018- da teoria à 

prática”; O modo de “implementação da lei vigente”; “Modelo de Intervenção Multinível - Medidas 

Universais”; “Centrada na explicação, no significativo da legislação”; “aplicação da lei 54”; 

“Elaboração/Monitorização de RTP`s”; “Legislação e aplicação”; “Esclarecimento de operacionalização das 

Leis que saem”; “Como aplicar a legislação em prol da escola/alunos”; “Medidas de suporte e respetiva forma 

de operacionalização”;  
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Anexo 14 – Medidas para melhorar a Inclusão 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo  
 

 

Inclusão 

 

(Formação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação  

(geral) 

 

Identificação 

da 

necessidade 

de Formação 

(não 

especificado)  

 

“Formação obrigatória para todos os docentes”; “Formação, discussão, partilha de toda a comunidade 

educativa”; “Formação aos docentes”; “Melhorar a formação dos professores”; “Formação adequada aos 

docentes das disciplinas”; “mais formação dentro de cada escola para todos”; “mais formação aos professores”; 

formação urgente (gratuita!) ”; “Formar os professores”; “formação dos docentes do regular e das turmas”; 

“Formação docente”; “formação de professores”; “Sensibilização aos docentes e assistentes operacionais”; 

“Formação para órgãos de gestão e estruturas intermédias”; “formação e acompanhamento externo”; 

”Formação em comunidades ativas de aprendizagem, diferenciação pedagógica e em comportamentos 

disruptivos/indisciplina”; “Tempo e formação para todos os agentes educativos”; “Formação com caráter 

obrigatório às direções”; “Formação de todos os profissionais da escola”; “Formação obrigatória para todos os 

professores, momentos de debate e reflexão”; “Formação de pais e famílias”; “Mais formação”; “Sensibilizar 

as direções”; “professores titulares de turma mais sensibilizados, os alunos não são dos prof de Ed. Especial, 

mas sim das turmas”; “Ações de formação”; “Formação de professores”;”; “Formação a todos os professores”; 

“Formação/Informação alargada a toda a comunidade”; “Ações de formação e sensibilização para mobilizar os 

docentes e a comunidade escolar para a mudança”. 
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Formação  

(Educação 

Inclusiva) 

 

 

Identificação 

da 

pertinência 

de Formação 

Para a 

compreensão

/ domínio da 

Educação 

Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

“Alteração formação inicial e de base dos professores”; “Formação para todos os colegas sobre o DUA”; 

“Sensibilizar todos os docentes para o modelo de escola inclusiva”; “Formação obrigatória a todos os 

professores, começando pela direção da escola”; “principalmente a sensibilização da comunidade educativa 

para a diferença”; “Formar/Sensibilizar o corpo docente para o papel e o lugar destes profissionais, tendo em 

conta o preconizado nos atuais normativos”; “Todos os recursos humanos fazerem formação na área da inclusão 

e encararem a inclusão como um caminho para um objetivo geral”; “Formação na área da inclusão”; “Formação 

aos diretores dos agrupamentos e aos professores para perceberem melhor que a inclusão depende de todos nós 

e não só da vontade de alguns”; “Formação no âmbito ad educação Inclusiva/ Flexibilização e autonomia 

curricular/ diferenciação pedagógica e modelos pedagógicos”; “Formação para o corpo docente, de forma a 

encarar a inclusão de uma forma menos "negativa"; “Formação (para toda a comunidade) sobre educação 

inclusiva. Sensibilização da comunidade para o mérito da inclusão e para os riscos de práticas contrárias à 

inclusão”; “Os professores das escolas terem mais Formação sobre o Dec. Lei 54 e 55”; “Capacitar os diretores 

para a Educação Inclusiva”; “ Ações de formação e sensibilização para os docentes sobre a educação especial 

e a nova lei”; “Haver formação obrigatória, dentro do âmbito da nova legislação, para todos os professores”; 

“promover formação interna no Agrupamento que envolva a Direção, as estruturas intermédias, associações de 

pais e outras da comunidade, com relevância significativa para a Inclusão sócio escolar e profissional“; 

“necessidade de dinamização de ações de formação sobre a importância da inclusão ao nível das atitudes e 

práticas”; “Numa escola para todos, todos os professores devem conhecer a legislação”; “mais formação no 

âmbito da nova legislação”. 
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Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo  

 

 

Inclusão 

 

(Recursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

Reconhecimento 

da necessidade 

de mais 

Recursos 

Humanos  

-Docentes 

-Docentes EE 

-Técnicos 

-Assistentes O. 

-Psicólogos 

T.F. 

 

“Mais docentes disponíveis para trabalhar com os alunos em pequenos grupos”; “Assistentes operacionais 

alocados à educação especial”; “Mais técnicos de apoio”; Acréscimo de recursos humanos e técnicos; “ (…) 

acompanhamento por assistente operacional”; “colocação de mais um docente de educação especial e de 

uma auxiliar para alunos com menor autonomia”; “(…)auxiliares com experiência para darem apoio 

suficiente”; “Recursos Humanos e “ter mais docentes e auxiliares especializados”;” mais espaço de CAA 

para as práticas de inclusão”; “Mais docentes especializados”; Mais recursos humanos”; “falta de recursos 

humanos (…) não existe psicólogo”; “Mais recursos humanos”; “é necessário mias recursos humanos 

(docentes especializados) ”;”Mais recursos humanos nas escolas”; “mais Recursos humanos (profs de 

Educação Especial e funcionários com formação) na escola”; “mais recursos humanos”, “Aumento de 

recursos”; “dando às escolas mais professores de Educação Especial”; “Mais pessoal auxiliar”; “Mais 

recursos humanos e melhor gestão dos mesmos; “mais docentes de ed. Especial”; “Mais recursos humanos 

(professores e assistentes operacionais) ”; “Aumentar o número de recursos humanos (TF, Psicólogos e 

professores) ”; “Mais docentes”; “Mais recursos”; “Colocação de assistentes operacionais, técnicos e 

docentes para que seja possível aulas com coadjuvação, para que seja possível apoiar diariamente o mesmo 

aluno e não apenas semanalmente”; “os recursos necessários para a resposta adequada”; “Mais recursos para 

promover uma intervenção mais efetiva junto de alunos sem autonomia, dentro da sala de aula”; “técnicos”; 

“Mais recursos humanos”; “ter mais técnicos especializados para trabalharem individualmente com os 

alunos e também para integrarem as turmas destes”; ”Mais professores de educação especial”; “Aumento 

dos recursos humanos”; “Aumento do número de docentes de educação especial”; “Faltam recursos 

humanos”; ”mais técnicos nas escolas”; “falta de recursos humanos”. 

Recursos 

Materiais 

Reconhecimento 

da necessidade 

de mais 

Recursos 

Materiais 

 

“(…) Equipamento para oficinas ligadas ao mundo do trabalho para alunos com adequações curriculares 

significativas”; “ (…) materiais”; “Infraestruturas”; “ materiais”; equipamento adequado para responder às 

necessidades de todos os alunos, designadamente nos casos dependentes”; “equipamentos adequados”; e 

tecnologias”; e tecnológicos os recursos materiais”. “Falta de recursos (…) materiais”. 
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Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

 

Inclusão 

 

(Mudança 

Conceptual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças no 

Plano 

Conceptual 

(Diversidade/ 

Inclusão/ 

diferenciação) 

 

Identificação 

da 

necessidade 

de mudar 

mentalidades

, atitudes, 

perspetivas 

sobre a 

inclusão na 

Escola 

 

 

 

 

 

“A mudança de mentalidade, de visão... Que também passa pelas lideranças”; “mudança de mentalidades”; 

“mudar mentalidades”; “Mudança de atitudes”; “Mudança de mentalidades e do modelo organizacional de 

escola”; “Mudança de mentalidade”; “mudar mentalidades”; “Alterar a mentalidade dos docentes incluindo 

direção”; “mudanças sociais e relacionais”; “Maior consciencialização da gestão relativamente à mudança de 

paradigma, mais colaboração entre a gestão e os professores da escola, práticas que aumentem a sensibilização 

e a informação relativamente ao que se faz noutros locais do país e do mundo quanto à equidade e à inclusão. 

Maior abertura à participação dos pais”; “Mudar mentalidades”; “Desfragmentar, as perceções que os docentes 

ainda têm, acerca da escola atual e dar voz aos alunos”; “Maior autonomia das escolas”; “A inclusão é, antes 

de mais, uma questão de atitude”; “Aceitação da diferença”; Mudança de mentalidades”; “MUDANÇA DE 

ATITUDE”; “mudança de atitude dos próprios professores”; “Mudança de mentalidades”; “A mudança na 

cultura da organização escola que demorará algum tempo e faz-se com a participação ativa dos profs de EE em 

todas as estruturas e grupos de trabalho”; “As maiores mudanças necessárias são as de manter atitudes de 

tolerância e respeito, de todos os intervenientes, por todos os envolvidos (professores, auxiliares, alunos, 

encarregados de educação e técnicos diversos)”; “Máximo empenho de todos para que todos, sem exceção, 

tenham uma oportunidade de ser o que são sem se sentirem discriminados”; “uniformização de conceitos e 

clarificação de formas de atuação por todos os intervenientes no processo educativo, desde famílias, órgãos de 

gestão, professores, auxiliares e alunos”; “Para mudar paradigmas com conceitos complexos precisamos ajudar 

a mudar mentalidades”; “Uma escola que no seu ideário privilegia a inclusão seja ela de que tipo for. Que tenha 

plasmado nos seus instrumentos de gestão a prioridade à inclusão e por consequência ao sucesso educativo de 

todos os alunos. Que seja organizada e tenha as respostas necessárias a cada barreira identificada”; “ Uma 

escola ativa e dinâmica na procura de formas alternativas e inclusivas de enquadrar e criar condições de sucesso 

a todos os alunos e com recursos funcionais a todos os níveis e com a devida manutenção.”; “A avaliação de 

docentes, a avaliação interna dos Agrupamentos e a avaliação externa devem contemplar as práticas de 

intervenção no âmbito da inclusão”; “maior envolvimento das direções”; “Existir uma real política de inclusão. 

Existem professores e auxiliares que consideram que alguns alunos deveriam estar em instituições 

especializadas. Existem muitos preconceitos.”; “A escola seria mais inclusiva se se percebesse que, tal como 

existem várias vertentes para que os alunos concluam a escolaridade obrigatória, faz sentido que existam outras, 
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incluídas nessas diversas possibilidades, direcionadas para alunos com medidas adicionais, nomeadamente 

ACS. Andámos para trás ao retirar-se o previsto na Portaria 201-C - embora seja um avanço enorme possibilitar-

se que os alunos possam ter uma certificação, como os seus pares. Os alunos de cursos profissionais saem com 

certificação. Os alunos de Cursos Científico-Humanísticos também saem”; “aceitação que nem sempre há”. 

 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

 

Inclusão 

 

(Mudança de 

Práticas) 

 

 

Mudanças nas 

Práticas 

(docente de 

ensino regular) 

 

 

Reconheci-

mento da 

Necessidade 

de mudança 

nas atitudes e 

envolviment

o dos 

Docentes de 

ensino 

Regular 

“Mudar a visão dos colegas perante o 54 e os alunos”; “ Mudança de posicionamento dos professores da 

escola que continua centrada no professor e nos meios para facilitar o seu trabalho”; “maior implicação do 

docente titular no desenvolvimento de estratégias para alunos com problemáticas graves”; “sensibilizar os 

docentes das disciplinas para o seu papel na aprendizagem”; “Maior tolerância/aceitação dos docentes e 

alunos com as práticas e com os outros”; “Ter vontade de fazer alguma coisa diferente”; “Compreensão e 

alteração de práticas, por todos”;; “Leitura e análise do decreto-lei 54, por todos os grupos de docentes”; 

“Maior flexibilidade por parte dos colegas”; “Haver um maior entrosamento dos professores do ensino regular 

na educação inclusiva”; “Que a maioria dos docentes saiba o que é a inclusão, a pratique, e sobretudo, que 

LEIA A LEGISLAÇÃO”; “Envolver efetivamente todos os docentes”; “Trabalhar com todos os professores 

ao nível da mobilização das medidas universais do modelo de Intervenção Multinível”; “perceção de uma 

escola de todos nos outros docentes”; “Mudança de práticas”;  “As medidas necessárias seria de que todos 

somos responsáveis pela formação dos nossos alunos. O público da Educação especial é também o público 

da escola e todos são professores de alunos”. 

 

Mudanças nas 

Práticas 

(referente aos 

alunos) 

 

 

 

Reconheci-

mento da 

Necessidade 

de mudança 

nas respostas 

aos alunos 

“Centrar a intervenção no aluno e não na papelada”; “alteração dos Currículos por não responderem às 

verdadeiras capacidades da maioria dos alunos”; “É necessário que cada docente sinta cada aluno como 

verdadeiramente único e o trate como tal”; “apoio direto”; “Identificação das barreiras que se colocam à 

aprendizagem e à participação dos alunos”; “O respeito pela especificidade da criança surda e um ensino 

apropriado que responda ao seu modo de compreensão do que o rodeia”; “Diminuir o número de alunos por 

turma”; turmas reduzidas”; “Carga horária com alunos”; “A possibilidade de redimensionar as turmas em 

função das características dos alunos”; “Alunos de CAA em contexto turma mais horas”; “mais tempo para 
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cada aluno, para poderem estar mais integrados em sala de aula”; “Real inclusão dos alunos, integrá-los em 

sala de aula comum sem outros recursos e apoios, como um professor acompanhante ou sem recursos e meios, 

nem sempre é positivo”; “Proporcionar mais tempo de intervenção com alunos com medidas seletivas”. 

 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo  
 

Inclusão 

 

(Mudança 

de Práticas) 

 

 

Mudança nas 

Práticas  

(ao nível do 

Processo 

ensino-

aprendizagem) 

 

Reconheci-

mento da 

necessidade 

de mudanças 

ao nível do 

processo 

ensino-

aprendizage

m 

É necessário que a sala de aula mude”; “Comunicação e articulação de informação entre todos os docentes”; 

planeamento curricular e domínios de autonomia curricular”; “Identificação de barreiras e sua remoção”; 

“Alteração das práticas dos docentes, libertação das aulas modelo "autocarro", acabar com a avaliação baseada 

sobretudo em testes escritos”; “maior envolvimento da comunidade escolar”; ”Diferenciação pedagógica, 

acomodação curricular, adequações curriculares não significativas, diversificação dos instrumentos de 

avaliação e adequação da tipologia de provas função das idiossincrasias, inerentes à diversidade humana, num 

contexto de educação inclusiva ao longo de doze anos de escolaridade”; “Impõe-se que os currículos estejam 

coerentes com as etapas de desenvolvimento dos alunos; extensão curricular adequada, menos extensa; 

diversificação de áreas a integrar o currículo; identificação das necessidades educativas e resposta 

verdadeiramente ponderada”; “Criação de um projeto para alunos de etnia cigana”; “Dinamizar o CAA para 

intervenção multinível”; “Mudança dos programas curriculares”; “Criação de Espaços. Possibilidade de 

considerar horas letivas o trabalho dos docentes das áreas disciplinares com os alunos com A.C. Significativas”; 

“Terminar urgentemente com os manuais escolares”; “A criação de percursos curriculares diferenciados”; 

“Promover e atualizar as metodologias de ensino”; “Transversalidade de conteúdos curriculares; ensino 

globalizante, significativo e promotor da cidadania e da funcionalidade quotidiana”; “Que a flexibilidade se 

torne realidade e não esteja apenas no papel”. 
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Mudanças na 

organização da  

Coadjuvação/ 

Cooperação 

/Colaboração/ 

Partilha de 

saberes e 

Práticas 

Reconheci-

mento sobre 

a 

importância 

de mudar 

formas de os 

docentes se 

organizarem, 

articularem, 

partilharem 

saberes e 

práticas 

“Mais partilha”; “Trabalho colaborativo dos professores”; “Colaboração” “Trabalho em rede e cooperativo”; 

“Trabalho colaborativo entre professores e alunos”; “Melhorar a articulação entre todos os docentes por ciclo 

ou nível de ensino (professores titulares, professores de apoio) e interciclos”; “Existência de coadjuvação 

permanente nas turmas do 1º CEB onde existem casos de insucesso”; “trabalho cooperativo”; “Maior 

articulação entre todos os intervenientes na educação e partilha para consecução dos objetivos comuns”; “ 

melhorar a articulação/colaboração entre departamentos”, “Espaço de colaboração e vontade de que ela exista, 

por parte de todos”; “Promover momentos de articulação/assessoria com os docentes da escola sobre a nova 

legislação e formas de a implementar e monitorizar, de acordo com os recursos materiais e humanos, 

disponíveis no agrupamento”; continua a existir demasiada documentação, ela é necessária, mas continua a 

faltar o mais importante tempo para articular com colegas, para preparar outros materiais, indo ao encontro das 

reais necessidades dos alunos, não pode ser o mesmo para todos; Tempo de trabalho comum entre a equipa 

educativa (DT's, conselho de turma e docente de educação especial) ”; ““Intervenção da ELI articulada com 

educação especial”; Melhoria da monitorização pela equipa multidisciplinar. “Também acho prioritária a 

interligação entre a saúde e a escola”; “articulação entre coordenações”; “Considero prioritária a partilha de 

práticas profissionais com outros agrupamentos de escolas que fortaleçam a confiança nos processos de inclusão 

em curso”. 
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Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

Inclusão 

 

(Mudanças 

Organizacionais) 

 

 

 

 

 

 

Gestão do 

Tempo 

 

Identificação 

da necessidade 

de ter mais 

tempo (em 

vários 

domínios) 

Horário superior para EMAEI implementar a mudança”;” Atribuição de horas letivas para coordenação 

da EMAEI”; “O coordenador da EMAEI deve obrigatoriamente ter mais horas para o cargo, distribuídas 

por níveis de ensino, para conseguir dar resposta a tantas solicitações. Também mais horas para os outros 

elementos da equipa.”; “horas letivas para supervisão e coordenação”; “Tempos de articulação nos 

horários com os técnicos da escola”; “Terem mais tempo para o trabalho em colaborativo”; “Dar tempo 

e apoio para se poder concretizar efetivamente a inclusão e não a integração”; “É essencial mais tempo 

com os alunos da Educação Especial”. 

 

Apoio às 

Escolas 

Reconhecimen

to da 

necessidade de 

existirem 

estruturas/ 

Equipas de 

apoio nas 

escolas 

 

Seria importante um apoio às escolas mais direto e mais acessível, ligado a questões práticas, com função 

pedagógica em vez de inspetiva”; “Criar equipas regionais (nível das áreas do CFAE) com professores 

com perfil de competências próprias para apoiarem as escolas na implementação da flexibilidade e da 

inclusão (Dec. Lei 54 e 55). Irem as escolas apoiar, apoiarem e criarem planos de formação nos contextos 

de acordo com as necessidades”; “(…) Por vezes tem de haver um acompanhamento próximo de escolas 

que as ajudem nos processos de mudança)”; “um trabalho mais direto junto dos professores por parte da 

EMAEI”. 

 

Burocracia Reconhecimen

to da 

necessidade de 

diminuir a 

Burocracia 

“A inclusão está a ser bem implementada, no entanto, a excessiva burocracia impede que a nossa 

intervenção seja mais eficiente”; A coordenação da EMAI (…) é extremamente burocrática, valoriza 

mais os papéis que a prática pedagógica”. 
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Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo 

 

 

Inclusão 

 

(Atualização 

Redefinição 

Do Perfil 

Do Docente 

de EE) 

 

 

 

 

 

Reformulação/ 

Clarificação Sobre 

o Perfil do Docente 

de Educação 

Especial 

 

 

 

Reconhecimento da 

necessidade de 

redefinição/clarificação 

sobre as funções e 

competências do 

Docente de Educação 

Especial 

“Atribuição de maiores competências e intervenções ao docente de EE, em relação ao poder de 

decisão na escola, quer na definição de estratégias, quer na monitorização das medidas 

implementadas no processo de ensino e aprendizagem”; “melhor distribuição dos tempos 

destinados ao trabalho com docentes”; Clareza no papel do professor de educação especial”; 

“Há quem não queira que o prof de educação especial vá à turma trabalhar com o aluno. Há 

quem considere o prof de educação especial um explicador de todas as matérias. Muitos 

professores dizem que não têm que saber o que é um RTP nem têm que o saber elaborar. 

“Encararem o docente da Educação especial como docente do C Turma; o aluno que não seja 

apoiado diretamente por docente da ed especial não estar sob alçada deste”; “melhor 

distribuição do horário tendo em conta o número de alunos; sempre que possível; atender à 

formação de base para a atribuição de serviço”; melhor concretização sobre o que os docentes 

podem fazer para combater o insucesso e até onde podem ir”; “clarificação do papel do docente 

de EDUCAÇÃO ESPECIAL.”; “Definição legislativa clara das atribuições e competências dos 

DEE”; “Inclusão de docentes de educação especial na equipa multidisciplinar”; “Produzir-se 

legislação mais clara”; “”; “alteração da Legislação”. 

Falta de 

 Reconhecimento/ 

Valorização 

Do Docente de EE 

Identificação de 

dificuldades sentidas 

quanto ao 

reconhecimento e 

valorização do Docente 

de EE. 

“O DEE é um técnico especializado em práticas pedagógicas diferenciadas, que defende uma 

intervenção especializada, direcionada, competente e responsável e não um trabalho generalista 

e indiferenciado”; “Resolver o problema da falta de motivação de muitos docentes”; 

Valorização dos professores; técnicos; enquanto estivermos à parte e não participarmos nas 

lideranças partilhadas é difícil incorporar modelos mais inclusivos”. 

 

 

 


