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"10 anos! É muito tempo?"

Paulo de Carvalho, comemorou os 10 
anos da sua carreira de cantor compon-
do a canção “Dez Anos é muito tempo”. 
Na verdade, parecem muitas horas, 
muitos dias, muitos meses. Mas, como 
tudo o que é humano, saber se é muito 

ou pouco depende da escala, depende da régua com que se 
mede o tempo. Dez anos é uma eternidade para uma borbo-
leta, mas um tempo ínfimo para um carvalho. Mas o que são 
10 anos para a Pró-Inclusão? São 3 causas.

Antes de mais um projeto concretizado. Quando em 
2008 fundamos a Pró-Inclusão, pairava sobre esta iniciati-
va o grande perigo de ser redundante, descartável e inútil. 
“Mais uma associação de professores”. O nosso projeto nun-
ca foi só esse. O Fórum de Estudos de Educação Inclusiva já 
nos tinha ensinado que, apostar na vidinha, é a melhor for-
ma de a perder. E nós apostamos na Vida, isto é, num projeto 
que tivesse impacto, significado e missão na nossa socieda-
de. Claro que não sabemos se fizemos tudo o que devíamos 
fazer nem se fizemos tudo como deveria ter sido feito. Mas 
não é difícil entender que a ambição de ter um projeto ao ser-
viço da inclusão é uma aposta ganha e é fácil constatar este 
facto pela simples consulta da atividade abrangente, intensa 
e pertinente que temos desenvolvido.

Os nossos 10 anos são ainda compromisso. Um compro-
misso diário e intenso para levar mais à frente os valores em 
que acreditamos e que cremos são de importância central 
e imprescindível para as nossas escolas e sociedades. Esses 
valores, nunca o escondemos, são a promoção da equida-
de (vista como justiça social) e a Inclusão (encarada como 

o conjunto de mudanças que conduz à equidade). Nunca 
descolámos deste compromisso e ele foi assumido não “às 
vezes”, não “quando dá jeito”, mas sim de uma forma persis-
tente, sólida e constante. Estamos, agora como antes, con-
vencidos que a Equidade e a Inclusão são valores indispen-
sáveis para ter uma educação de qualidade, uma educação 
socialmente justa e uma educação que contribua para uma 
sociedade mais fraterna, participada e justa.

10 anos de trabalho é ainda utopia: um projeto de fu-
turo. Ser utópico não é ser irrealista, ser utópico é antes de 
mais saber para onde se vai, saber onde e para que se jun-
tam os nossos esforços, os valores mais caros da nossa vida. 
Diz-se, por vezes que a Inclusão é uma utopia. Talvez seja, 
mas é uma utopia que se move e que nos faz mover. E quem 
tiver dúvidas veja a diferença que existe entre as condições 
de hoje e as que tínhamos há 20 ou mesmo 10 anos. A utopia 
move-se e faz-nos mover.

É muito extensa a lista das pessoas que participaram 
connosco neste projeto, neste compromisso, nesta utopia. 
Pessoas que não receberam nada exceto aquilo que deram, 
pessoas que retiraram tempo, dinheiro, disponibilidade 
e energia das suas vidas para darem à causa da Inclusão. 
Queria celebrar estes 10 anos (e vamos celebrá-los no dia 
13 de julho na Fundação Calouste Gulbenkian) com todas 
estas pessoas para sentirmos este pulsar conjunto, este fré-
mito de dar um sentido, uma polaridade ao que fazemos e ao 
que acreditamos.

Brindemos aos próximos 10 anos! Navegando tantas ve-
zes contra o vento, mas chegando à Boa Esperança.

— David Rodrigues
Diretor da Revista “Educação Inclusiva”
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Caros sócios e amigos:

Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os sócios e amigos que nos têm 
acompanhado ao longo deste percurso. Comemora-se este ano o aniversário 
dos dez anos da Associação e, para o efeito, iremos realizar no dia 13 de 
julho, nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian, um Simpósio 
Comemorativo para o qual, desde já, vos convidamos.

Estamos praticamente no término de mais um ano letivo. Um ano mar-
cado por grandes desafios para docentes, alunos e pais. Fértil em produção 
normativa, cujas políticas públicas de educação convergem, cada vez mais, 
para o paradigma inclusivo e cujo objetivo central é (re)inventar a Escola, 
tornando-a um lugar mais acolhedor, humanista, equitativo e inclusivo, 
com maiores índices de participação e aprendizagem para todos os alunos. 

O desafio é enorme!
Assim, o Centro de Formação Pin-ANDEE pretende desenvolver ações 

e projetos de formação que vão ao encontro dos interesses e necessidades 
formativas dos seus associados e, deste modo, contribuir para a mudança 
de mentalidades, culturas e práticas existentes e, naturalmente, para a sus-
tentabilidade do paradigma inclusivo enquanto fomentador de aprendiza-
gens significativas para todos.

Tem ainda, como objetivo central, contribuir para o desenvolvimento 
profissional dos docentes, correspondendo às necessidades formativas sen-
tidas pelos mesmos e disseminando uma formação de qualidade em parce-
ria com entidades locais, por diferentes regiões do país, no sentido de con-
tribuir para a melhoria das práticas educativas, numa perspetiva de uma 
Escola mais inclusiva, equitativa e inovadora

É nossa intenção dar continuidade a algumas das ofertas formativas 
entretanto existentes e que, pela sua pertinência e qualidade se têm imposto 
junto dos sócios; nomeadamente o ciclo de sábados “Falando com quem faz”.

No próximo ano, este passará a apresentar um modelo e formato reno-
vados, procurando ir ao encontro das políticas públicas para a Educação bem 
como aos modelos pedagógicos subjacentes ao atendimento da diversidade.

Iniciámos igualmente, no presente ano letivo, um ciclo de formação 
“À Conversa com…” versando os “Desafios para uma Educação Inclusiva” 
e dirigido não só a docentes, mas, inclusive, a outros públicos. No mesmo 
âmbito, em setembro de 2018, iniciar-se-á um outro sobre “Perturbações do 
Neurodesenvolvimento”.

Estes ciclos de formação, inserem-se numa nova aposta formativa do 
Centro de Formação na modalidade de ações de curta duração (ACD) 
a ocorrerem às terças feiras, das 17h às 20h, no Instituto Piaget. Pretende-
mos, posteriormente, descentralizá-las em várias regiões do País, no senti-
do de proporcionarmos uma maior proximidade aos sócios.

Para além do exposto, é nossa intenção disponibilizar uma oferta for-
mativa diversificada constituída por cursos de formação, oficinas, círculos de 
estudo, seminários e simpósios de variadas temáticas, pertinentes e atuais, 
na construção de uma Escola que responda com qualidade a todos os seus 
alunos, visando não só o desenvolvimento profissional dos docentes como 
também facilitar as condições de emergência de boas práticas inclusivas.

Esteja atento ao nosso sítio http://cfpinandee.weebly.com/.

Saudações Inclusivas!

— Ana Ferreira
Diretora do CF PIN-ANDEE

Palavras do Centro Formação



Maria Emília Brederode Santos é uma 
personalidade bem conhecida pela sua 
intervenção e liderança no setor da 
Educação. A sua eleição para Presidente 
do Conselho Nacional de Educação pela 
Assembleia da República, em outubro de 
2017, é o corolário de uma carreira longa, 
coerente e produtiva. Licenciada em 
Ciências da Educação pela Universidade 
de Genebra (Suíça) e mestre em Análise 
Social da Educação pela Universidade  
de Boston, a Profª. Maria Emília 
Brederode Santos é atualmente Membro 
do Conselho de Opinião da RTP, da 
Comissão de Honra do Plano Nacional 
de Leitura e do Conselho Consultivo  
da Educação Financeira. O seu currículo 
inclui a coordenação do Grupo de 
Trabalho responsável pela Proposta 
Curricular de Educação para a 
Cidadania (2009-11), a presidência do 

Instituto de Inovação Educacional do 
Ministério da Educação, de 1997 a 2002 
e a participação como Membro da 
Comissão Nacional para a Educação em 
matéria de Direitos Humanos, de 1998  
a 2004. É ainda Presidente do Conselho 
Geral do Instituto Politécnico de Setúbal.

É esta personalidade que nos concedeu a entrevista que os 
nossos leitores podem ler a seguir.

pró in: Tem um percurso de vida em que se destacam 
grandes responsabilidades no setor da Educação. Qual foi 
o trabalho que mais lhe agradou até agora fazer e porquê?

MB: Difícil pergunta! Confesso que tive a sorte de gostar 
quase sempre do que fazia: desde o trabalho em formação 
de professores, primeiro no Instituto de Psicologia e Ciên-
cias da Educação da Universidade de Genebra, depois no 
Ramo Educacional da Faculdade de Ciências (e disso dei 
testemunho no livro “Os Aprendizes de Pigmaleão”) à co-
laboração na criação da ESE de Setúbal, (com a Ana Maria 
Bettencourt), à investigação pedagógica (sempre muito à 
volta da leitura, das narrativas e dos media ou na avaliação 
de instituições como a Avaliação da Escola Superior de Edu-
cação pela Arte ou ainda sobre a promoção de inovação), à 
divulgação de inovações pedagógicas nos meios de comu-

Entrevista

Maria Emília Brederode
Presidente do Conselho Nacional de Educação

— Entrevista conduzida por David Rodrigues

nicação social (programas de tv e rádio “Falar Educação” 
do Instituto de Tecnologia Educativa, página de Educação 
do DN, filmes “Cá fora também se aprende”, até agora, com 
as Inquietações Pedagógicas, no Blog, Facebook, YouTube e 
uma página mensal no JL).

Mas claro que se destacam pela sua maior visibilida-
de ter sido Diretora Pedagógica do programa (e da revista) 
Rua Sésamo – e de outros programas educativos que se lhe 
seguiram, como “O Jardim da Celeste” ou os “Poemas Pinta-
dos” – na RTP e ter presidido ao Instituto de Inovação Edu-
cacional, uma instituição interessantíssima que ilustrava 
bem o papel que o ME poderia e deveria ter tido para apoiar 
as escolas a trabalharem sempre melhor.

pró in: No percurso da Educação em Portugal a seguir ao 
25 de Abril de 1974, acha que poderia e deveria ter sido feito 
mais e melhor? Que áreas pensa que poderiam ter uma 
melhor atenção?

MB: Acho que Portugal fez um enorme 
caminho na Educação – na frequência 
da escola por todos, na duração da es-
colaridade obrigatória (que duplicou), 
na qualidade do desempenho que me-
lhorou imenso – o que aliás tem sido 
reconhecido internacionalmente. Mas 
claro que gostaria que se tivesse feito 
ainda mais e melhor, sobretudo que 
a educação tivesse contribuído para 
uma sociedade mais igualitária, ultra-
passando os determinismos sociais e 
o papel reprodutor da escola. Há áreas 
como a Educação de Adultos que te-
riam merecido uma atenção mais con-
tinuada e consistente. Na escola gosta-
ria de ter visto mais progressos na mudança de uma lógica 
de aprendizagem determinada exteriormente e orientada 
para passar exames e receber certificados para uma lógica 
de aprendizagem determinada mais por motivação intrín-
seca, e orientada pelo gosto e capacidade de aprender.

pró in: Esteve ligada como Presidente ao Instituto de Ino-
vação Educacional. Perguntar-lhe-ia: sente que hoje faz 
falta uma instituição como a que liderou?

MB: Sim, acho que o IIE faz muita falta… Repare que as 
funções que o IIE desempenhava – investigação, desenvol-
vimento curricular, avaliação, estudo e apoio à inovação, 
formação de professores em exercício, divulgação de inova-
ções, estabelecimento de redes – articulavam-se e estavam 
ao serviço umas das outras. A partir da extinção do IIE, a 
função de avaliação sobrepôs-se a todas as outras (até sim-
bolicamente, com a ocupação do edifício!).

Ou seja: para além dos aspetos positivos que certa-

mente houve no desenvolvimento da avaliação em Portugal, 
designadamente com a participação em avaliações interna-
cionais que nos permitem saber onde nos situamos em rela-
ção aos outros e a nossa própria evolução, houve também o 
reforço de uma lógica que não procura desenvolver a auto-
nomia da escola e a reflexão dos professores e dos alunos. Há 
uma tendência para considerar que por se “medir a tempe-
ratura se cura a doença”. Ora para os problemas das escolas, 
é preciso muito mais do que isso. É preciso apostar na con-
fiança, no apoio mútuo, na experimentação, na reflexão, no 
trabalho conjunto…

O IIE estudava as inovações das escolas, dava-lhes vi-
sibilidade, constituía-se como uma plataforma para o esta-
belecimento de redes de escolas com problemas ou soluções 
afins. Permitia e incentivava que as soluções não viessem 
apenas de cima, mas das próprias escolas e levava-as a 
aprenderem umas com as outras

pró in: Como deve ser incentivada e apoi-
ada a inovação em Educação?

MB: Disse-o acima, mas posso desenvol-
ver. A inovação em educação não é só ao 
nível da organização e gestão de escolas, 
mas também ao nível da sala de aula, do 
trabalho concreto com os alunos. E aí, é 
importante pôr as escolas e os professo-
res a aprenderem uns com os outros.

Costuma-se dizer, desde os anos 
70, que “não se inova por decreto”. De-
fendemos que a inovação se joga sobre-
tudo no terreno, deve corresponder a 
um movimento concertado de vaivém / 
de cima para baixo – “o decreto” – e de 
baixo para cima, mas também cada vez 

mais horizontalmente: as escolas a aprenderem umas com 
as outras, a conhecerem as soluções experimentadas para 
problemas semelhantes, escolas, professores, alunos, pais, 
comunidade a colaborarem uns com os outros.

pró in: Muitas vezes se diz que um dos grandes problemas 
da educação portuguesa reside na forma como está organ-
izado o currículo. Acha que sim? Que caminhos haveria 
para atalhar este problema?

MB: Diz-se muitas vezes em tom de queixa: “O currículo – … 
– está sempre a mudar! Cada governo que vem quer mudar 
o currículo!” Bem, acho que o mundo está sempre a mudar, 
é natural que se mude o currículo. Por outro lado, as alter-
nativas políticas traduzem-se em alternativas de projetos 
de sociedade e, por isso, em alternativas de objetivos para 
a educação.

Tudo isto está certo. Agora pode ser feito de maneira 
que, apesar de tudo, não dê tanta importância aos progra-
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mas (muito menos aos manuais!) Muitas vezes os profes-
sores parecem estar subordinados a uma “ditadura do 
programa”. Para que serve “dar a matéria” se o aluno não a 
aprende? Mas a resposta do professor é muitas vezes essa: 
“Não posso atender às necessidades de aprendizagem dos 
alunos ou às suas dificuldades, porque tenho um programa 
para cumprir, para dar”. Isto é absurdo. O programa não é 
para “dar”, é para o aluno aprender…

Por outro lado, as mudanças parecem por vezes, sobre-
tudo aos olhos dos leigos, caprichosamente subordinadas à 
vontade deste ou daquele Ministro.

Creio que a institucionalização dum grupo de peritos 
em desenvolvimento curricular que revisse periodicamente 
o currículo, que apreciasse e propusesse alterações com re-
gularidade constituiria um progresso.

pró in: A avaliação continua a ser evocada como um obs-
táculo à adoção de práticas pedagógicas mais inovadoras. 
Como podemos reduzir estes efeitos de uma avaliação que 
“governa” a Educação?

MB: A avaliação pode desempenhar muitas funções. A prin-
cipal, para mim, é a identificação dos aspetos a melhorar. 
Creio que mesmo o papel de controlo e prestação de contas 
da avaliação deveria ser ele próprio aperfeiçoado (que se faz 
hoje com os resultados das avaliações?) e, sobretudo, reo-
rientado para uma função mais formativa. No caso da ava-
liação de alunos, a utilização de diferentes instrumentos de 
avaliação (projetos, portefólios, produtos…) ajudaria a mini-
mizar os efeitos negativos duma avaliação exclusivamente 
de “papel e lápis”. E também aos alunos deveria ser dado um 
papel na avaliação do seu trabalho de modo a desenvolver 
neles capacidades de autorregulação e de estudo autónomo.

pró in: Continuamos a ter grandes problemas de equidade 
no nosso sistema de ensino. Parece-lhe que este tema está 
mais esbatido ou pelo contrário tende a manter-se ou mes-
mo a alargar-se. E que fazer neste caso?

MB: Continuamos de facto a ter grandes problemas de equi-
dade no nosso sistema educativo como na nossa sociedade.
Continuamos a ser dos países onde o “determinismo social” 
se faz mais sentir no percurso escolar dos alunos. Mas tam-
bém temos informações de que há escolas que conseguem 
ultrapassar este determinismo social e que o seu número 
é cada vez maior. No CNE preparamo-nos para as estudar 
e tentar identificar alguns fatores dessas “escolas resilien-
tes” que possam ser inspiradores para outras escolas. É a tal 
ideia de que aprendemos com os nossos pares…

pró in: Os recursos são quase sempre mais exíguos do que 
as necessidades exigiriam. Que precisamos na educação? 
Gastar melhor? Gastar mais? E em quê?

MB: Gostava muito que fosse possível “fazer mais com me-
nos” na educação. Confesso que não vejo muito como. Onde 
gastar mais eu saberia bem: num currículo mais diversifi-
cado e com mais opções; com mais espaço para as artes e 
a atividade física na escola; com muito mais saídas, muito 
mais visitas de estudo e atividades fora da escola. Gostava 
também de ver mais professores a coadjuvarem-se nas salas 
de aula. Mas talvez que uma das principais mudanças não 
exigisse muito mais meios. Falo de uma escola mais ativa 
– atividade física e mental – com a preocupação em fazer 
aprender também pela Acão e para a ação, uma escola onde 
se debatam questões atuais e relevantes para os alunos, uma 
“escola viva” onde também se crescesse no conhecimento e 
consciência do mundo.

pró in: Portugal é dos países do mundo que tem uma per-
centagem mais elevada de alunos com dificuldades a fre-
quentar escolas regulares. Sabemos, apesar disto, que mui-
tas escolas estão longe de ser inclusivas. Que prioridades 
pensa serem essenciais?

MB: Ser-se capaz de analisar os resultados das avaliações 
para identificar a origem das dificuldades; depois tentar 
compreender as causas dessas dificuldades (inadequação 
do currículo – ou da própria avaliação – ao desenvolvimento 
psicológico dos alunos ou à sua cultura? Dificuldades espe-
cíficas exigindo métodos e recursos apropriados? Capacida-
des de diferenciação pedagógica na sala de aula? Propostas 
diversificadas?) Em todo o caso, a criação de um contexto de 
entre ajuda será certamente uma prioridade.

pró in: M.L. King escreveu “I have a dream”. Quais são os 
seus sonhos para a Educação?

MB: Gostava de uma escola onde todos se sentissem bem 
e fossem valorizados. Gostava de uma sociedade onde a 
educação fosse considerada central e múltiplas as oportu-
nidades de aprendizagem e crescimento. Gostava de uma 
educação virada para o futuro – que preparasse os cidadãos 
destes “tempos líquidos” em que vogamos para lidarem 
com as novas exigências e necessidades, mas também para 
as orientarem ao serviço da humanidade. Gostava de uma 
educação assente no espanto, na curiosidade e na liberdade 
– para todos.

Evoco, para começar, Bernard Shaw quando escreveu que 
“o sucesso não consiste em não errar mas sim em não come-
ter os mesmos equívocos mais de uma vez”. É certo e com-
preensível que numa vida tão cheia de injustiças, em que 
consciência sobre o “bem comum” inexiste ou está drama-
ticamente atrasada, em que há erros gravíssimos cometi-
dos por interesses soezes, por ignorância ou até por pre-
guiça, é compreensível que busquemos a perfeição. Uma 
perfeição cuja busca tem assumido variadas condições 
sem as quais essa perfeição não poderá ocorrer. Citaria 
três destas condições: uma condição “democrática”, isto é, 
que se certifique e assegure que a opção do que se vai fazer 
seja sufragada por uma grande maioria ou desejavelmente 
unânime entre todos os implicados. Outra condição seria 
de ordem “científica”, isto é, o que se vai fazer tem de estar 
informado e justificado sob o ponto de vista científico. Por 
fim, uma condição “sequencial” que implica que o que se 
faz deve sempre estar inserido numa cadeia de causalida-
des e de precedências, isto é, para fazer algo é indispensá-
vel que o que se fizer deve estar perfeitamente na sequên-
cia de coisas já feitas e que funcionam com pré-requisitos 
da sua realização. A perfeição seria, assim, a conjugação 
destas três condições: ser sufragada por todos, ser cienti-
ficamente sustentada e vir no tempo, na sequência e nas 
circunstâncias adequadas.

Esta bondade destas condições para que se possam 
desenvolver processos “perfeitos” ou “corretos” são relati-
vamente inquestionáveis: sabemos dos custos de processos 
minoritários e caudilhistas, processos mal fundamenta-
dos e desenvolvidos fora do tempo ou de condições míni-

mas para o seu sucesso. O argumento que queremos desen-
volver não é o de desvalorizar estas condições mas sim de 
questionar se elas são sempre e todas indispensáveis para 
abraçar um projeto ou uma ideia.

Tomemos como exemplo a Educação. Quando se pen-
sa na possibilidade de inovação, de desenvolvimento de 
processos e práticas diferentes dos tradicionais, dificilmen-
te encontraríamos a conjugação das condições que aponta-
mos acima. As mudanças no setor Educativo são processos 
que não têm o acordo de todos, de mudanças para as quais 
existe uma repartição de estudos científicos “pró” e “con-
tra”, e ainda que são sistematicamente atacadas por não 
estarem reunidas todas as condições necessárias para que 
se concretizem. Quando se trata de desenvolver práticas in-
clusivas esta questão permanece: encontramos resistências 
ao desenvolvimento de processos inclusivos até mesmo de 
onde não seriam esperáveis como por exemplo de docentes 
e de famílias. É certo também que, apesar de existirem da-
dos fiáveis sobre a utilidade da inclusão para todos os alu-
nos, sempre haverá dados de investigação contraditórios. 
Ainda não há muito tempo foi apresentada num congresso 
internacional realizado em Portugal uma conferência que 
advogava a necessidade de se voltar a ter ensino separado 
para rapazes e raparigas como condição indispensável do 
seu progresso. Por fim, sempre haverá argumentos de que 
não é possível desenvolver a inclusão enquanto… a esco-
la não estiver preparada, enquanto não se dispuserem de 
todos os recursos necessário, enquanto os professores não 
possuírem uma formação adequada, enquanto toda a esco-
la não se assumir dentro dos valores inclusivos, etc.
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Como em todas as empresas humanas a perfeição é 
algo a perseguir, é uma meta que guia a nossa ação e os 
nossos valores, mas procurar esta perfeição no quotidiano 
pode acarretar grandes contratempos para o desenvolvi-
mento de uma educação de qualidade para todos. Veja-
mos: procurar iniciar ou aderir a mudanças na escola só se 
estiverem reunidas todas as condições para uma mudan-
ça “correta” pode levar a que nunca se inicie este processo. 
Seria como, usando uma metáfora religiosa, não sair de 
casa para não pecar… É até interessante analisar as ca-
racterísticas tão “defensivas” implícitas nesta aparente 
ânsia de perfeição. Encontram-se argumentos para não 
participar em processos de inovação ou mudança da esco-
la porque “só entram se houver condições” ou “não entro 
em processos de faz-de-conta”. Se não estiverem reunidas 
estas condições, há pessoas que nem entram e nem estão 
dispostas a militar para que estas condições melhorem e 
se tornem favoráveis. E aqui se recolhem múltiplos argu-
mentos “Que posso fazer se o Governo não quer?”, “Que 
posso fazer se os pais não apoiam?”, “Que posso fazer se os 
colegas não se implicam?”, “Que posso fazer se os alunos 
não aderem?”, etc.

Gostaríamos de elogiar a coragem de agir em am-
bientes que estão longe de ser “perfeitos” ou “corretos”. 
Uma coragem que é olhar as incorreções como sendo 
pontos de partida, aspetos a melhorar certamente insu-
ficientes, inacabados, imperfeitos, mas… reais. Em Edu-
cação sempre estaremos em trânsito para (esperemos…) 
uma situação melhor. Em trânsito e não na chegada. As-
sumir que nem sempre todos estão connosco, que nem 
sempre o que fazemos tem de ter um respaldo “científico” 
inegável e indiscutível, assumir que o que fazemos é mui-
tas vezes não um fruto do que existe, mas uma semente 
do que vai ser.  Esta é a perfeição de trabalhar em proces-
sos humanos, por definição imperfeitos e em fase de cons-
trução e “trabalhos a decorrer”. Trabalhar em Educação 
e em Inclusão é assumir a lógica da possibilidade e não 
a lógica da certeza. É pensar quais as possibilidades que 
o trabalho colaborativo, a voz dos alunos, a inovação de 
estratégias, as novas abordagens de gestão do currículo, 
uma diferente organização da escola, uma relação dife-
rente da escola com a família e a comunidade, enfim… 
quais as possibilidades que podem abrir portas a tantas 
e tantas mudanças “possíveis”. Mesmo arrostando com 
processos desfasados, mesmo arrostando com a incer-
teza dos resultados, mesmo partindo do (pouco) que se 
tem. Este caminho não é para trilhar sozinho. Mas quem 
estará ao nosso lado nesta incerteza, nesta imperfeição? 
Estarão, certamente, todos os que queiram, todos os que 
conseguirmos cativar para aproveitar o que temos e para 
levantar a voz a reivindicar o que nos é essencial para ca-
minharmos para uma imperfeição melhor. É o caminho 
para esta “imperfeição melhor” que quero elogiar.

O projecto traz sentido, finalidade, 
orientação e intencionalidade ao 
quotidiano pedagógico. O trabalho  
de projecto projecta as crianças para 
além do seu próprio desenvolvimento.
— Vygotsky, 1978 1

No século XXI o Trabalho de Projeto numa escola já não 
pode ser encarado apenas como uma ferramenta ou um 
instrumento facilitador de aprendizagens. Mas antes o 
processo pelo qual as crianças, fazendo recurso das suas 
ferramentas pessoais2, aprendem a correlacionar as apren-
dizagens tornando-as significativas e mobilizáveis em di-
ferentes contextos, principalmente nos da vida prática do 
dia-a-dia, porque a Vida não é algo que está mais à frente 
por acontecer. 

O único legado com VIDA da escola que não muda há 
mais de 100 anos, é que as aprendizagens para terem um 
sentido efetivo têm de ser afetivas e para serem afetivas só 
podem ser sociais. Os pares devolvem o que somos e por 
acréscimo devolvem o nosso sentimento de pertença e de 
competência. Ingredientes decisivos para que haja desen-
volvimento e por isso aprendizagem.

Como nenhum ser humano tem em si tudo o que preci-
sa para aceder ao conhecimento, por mais mundividências 
que experimente, pela Metodologia de Trabalho por Proje-
tos (MTP) aprende a comungar talentos e a unir sinergias 
com os pares para a resolução de problemas. Em alguns ca-
sos são as únicas experiências de autonomia, envolvimento 
e paixão pelo saber que experimentam. Porque são estímu-
los que as novas tecnologias da informação não oferecem. 

É crucial que os alunos, em qualquer fase de desen-
volvimento, sintam que este processo de mobilização de 
competências sociais, técnicas, culturais, científicas, tec-
nológicas, digitais, conhecimentos anteriores etc., implíci-
tos e expressos nos processos de MTP os coloca no centro 
da aprendizagem, propondo-os a um conhecimento mais 
profundo do currículo e fomentando um plano próprio de 
metas, propósitos, intenções e balizas. Que motivam pro-
cessos de autossuperação e de constante motivação e em-
penho nas propostas, que é a varinha de condão para uma 
verdadeira conexão com a escola. 

Num mundo cada vez mais tecnológico, em constante 
mudança e perante uma globalização que une, expande e 
engrandece, mas que também tende a uniformizar, acredi-
to que o que fará sempre a diferença na condição humana 
de resiliência e adaptabilidade são as questões da cida-
dania positiva e responsável e das competências sociais 
como empatia, capacidade de contra-argumentar, aceitar 
as diferenças e de planear, assumir e levar a cabo um Pro-
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um mundo mais justo, mais sustentável e onde os valores 
da cidadania e da tolerância estejam expressos a cada mo-
mento. Os Projetos técnicos, Projetos Sociais e Projetos de 
Intervenção são especialmente impactantes nos processos 
de crescimento e formação do carater dos alunos.

Cabe ao professor ou educador um papel subtil, de 
mediador, facilitador e promotor de experiências de pro-
jeto ricas. Impõe-se um exemplo de observador ativo e um 
ouvinte critico e reflexivo. Um modelo de persistência, de 
rigor, brio e de que, ainda que nunca se saiba tudo, podere-
mos sempre descobrir aquilo que nos desperta curiosidade 
e desafio, pelo trabalho cooperativo e por projetos.

Sendo uma proposta de natureza guiada é em simul-
tâneo uma experiência de graus de liberdade gradativa-
mente superiores, um sentimento de competência crescen-
te e um processo que se replica toda uma vida para que 
o sentido e a validade da aprendizagem nunca se percam. 

Fases do Trabalho por Projetos numa perspetiva 
Socio Construtivista

1. Ponto de Partida (identificação do Problema)

2. Planeamento (levantamento das necessidades) 

3. Desenvolvimento do Projeto (pesquisa, recolha  
e organização de informação fidedigna)

4. Comunicação dos saberes e Avaliação do grupo  
que comunicou e quem ouviu a comunicação para melhoramento.

1. Vygotsky L. S. (1978). Mind in Society – The Development of Higher 
Psychological Processes. Cambridge MA: Harvard University Press. 
2. Inatas e modeladas pelo envolvimento onde se inserem.

jeto Vital. Mas nada se aprende sem que se experimente 
(Aprendizagem Ativa), sem que se veja a acontecer (Apren-
dizagem por Modelação) e sem que traga sentido (Aprendi-
zagem Significativa) ao seu Projeto Pessoal de Aluno e de 
Vida (Projeto Vital). 

Para este ponto em concreto interessa trazer a lume a 
validade da heterogeneidade nos processos de aprendiza-
gem. A comunidade científica sabe, há mais de 60 anos, que 
uma criança saudável do ponto de vista afetivo e emocio-
nal quer crescer e quer seguir modelos de maior competên-
cia. E que as competências que são exigidas nos processos 
de aprendizagem com sentido, são múltiplos e não estão 
estritamente nem maioritariamente ligadas a questões de 
competência cognitiva. O desenvolvimento humano está 
muito mais ligado a processos de estímulo coerentes e re-
levantes (nunca em excesso e sempre de forma holística) e 
a experiências diversificadas e profícuas do que a proces-
sos de apropriação de saberes não relacionáveis, discipli-
nares e centrados no professor como único facilitador de 
aprendizagem. A eterna falácia de se ousar denominar um 
grupo como homogéneo retira a riqueza do ato social da 
aprendizagem. É apenas na heterogeneidade que se apren-
de. E quanto maiores forem as condições de heterogenei-
dade assumidas na constituição intencional de um grupo 
de turma, maiores as potencialidades e mais ricos os pro-
cessos cognitivos. Alargam-se as possibilidades de ação, de 
organização e de estratégias de sala de aula. E um conjun-
to de crianças, para muitos considerado demasiadamen-
te grande, passa a ser um grupo proficiente, proativo, que 
mobiliza em simultâneo: competências sociais; humanas; 
linguísticas; atitudinais; lógico matemáticas; artísticas; de 
criatividade e de todas as diferentes áreas do saber mais ou 
menos científico, em benefício de todos e da comunidade 
mais alargada. 

De facto, quando um grupo é claramente heterogé-
neo relativamente ao género, idade, maturidade, estímulo 
etc., organizado pelos profissionais com intencionalidade 
pedagógica, alargam-se as potencialidades e experiências 
de aprendizagem num processo de Trabalho por Projetos. 
Promovem-se graus de cooperação e de interdependência 
diferenciados, facilitadores de sentimentos de competên-
cia e promotores da vontade de estar na tarefa e de apren-
der ao longo da vida. Favorece ainda a organização diversi-
ficada do grupo de trabalho. Sendo que o grupo de crianças 
que se propõe ao tema ou tópico a desenvolver no projeto 
por vezes está organizado por nível de competência esti-
mulando o conflito cognitivo, outras vezes grupos ou pa-
relhas de competências claramente diferentes para que 
possa haver uma descoberta guiada e próxima, promotora 
de metacognição para os mais competentes e uma relação 
afetiva com a aprendizagem para os menos competentes 
porque promoveu o diálogo próximo e simplificado. O pro-
pósito último é todos se sentirem competentes e capazes. 

Sendo uma proposta orientada para a prática com um 

produto concreto, as crianças assumem um papel ativo du-
rante o processo, desenvolvendo saberes e saberes-fazer. 
Ainda assim não deixa de ser um processo com etapas es-
truturadas e estruturantes que devem ser rigorosamente 
cumpridas, facilitando mapas conceptuais mentais de or-
ganização de dados e de tempos para que respondam às 
inferências feitas. Apesar dos processos serem maioritaria-
mente vividos por um grupo mais restrito, é responsabili-
dade do grupo de projeto passar as aprendizagens feitas ao 
grande grupo, valorizando-se uma comunicação e partilha 
dos saberes, de forma clara, organizada, coerente e capaz de 
responder às dúvidas, que se instalem no grupo. É ainda res-
ponsabilidade do grupo de projeto fazer instrumentos que 
apoiem a regulação das aprendizagens feitas pelos colegas 
(posters de apoio; fichas de consolidação das aprendiza-
gens; resumos de estudo; promover espaços e tempos para 
manusear os produtos que façam ou que recolham como 
sejam maquetes, fotos, filmes ou objetos reais) para que a 
aprendizagem seja consolidada de forma eficiente e valida-
da por pares, pelos próprios e pelos professores/educadores. 

A forma como a comunicação é feita pelo grupo de 
projeto também está intimamente ligada com o acesso dos 
pares ao conhecimento. Variar os veículos de comunicação 
das aprendizagens tornando-as mais apelativas, lúdicas e 
criativas, fazendo recurso a múltiplos códigos linguísticos 
(uns mais expressivos, artísticos, físicos, dramáticos, etc.) 
e diferentes materiais, remetem para processos e consecu-
tivamente produtos de aprendizagem mais sólidos e mobi-
lizáveis (Transfer de aprendizagem).

É sempre importante que haja espaço para se levanta-
rem perguntas fora das estipuladas no currículo e, dentro 
dos temas do currículo, poderem extravasar o conheci-
mento para aquilo que lhes interessa de facto. Porque des-
sa forma quando estão a ler e a pesquisar, o essencial fica 
retido e na comunicação também sentem necessidade de 
o partilhar. Contudo o que extrapola o currículo é o que 
mantém o brilho no olhar e a vontade de aprender constan-
temente, é tudo o que conecta o aluno com a escola – são os 
interesses que escapam ao professor, porque é adulto e já 
se desconectou com o que o ligava enquanto aluno à esco-
la. Este gap geracional pode ser conquistado pelos alunos, 
projeto a projeto.

Ao trabalharem em projetos os alunos aprendem a sis-
tematizar as aprendizagens e a fazer mapas mentais dos 
processos cognitivos. Aprendem ainda a gerir tempos, es-
paços e recursos de forma funcional e eficiente por forma 
a cumprirem o que se propõem e a assumirem pepéis de 
gestão dos processos de aprendizagem.

A influência da comunidade educativa mais ampla 
(pais, professores e alunos de outros ciclos, família mais 
alargada) e até mesmo da comunidade civil mais próxi-
ma é crucial no desenvolvimento dos projetos para que as 
crianças percebam o seu lugar no mundo e assumam parte 
do seu legado na construção, manutenção e valorização de 
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Nunca, em nenhuma civilização, 
Do Antigo Egito à fabulosa Pérsia… 
legislação alguma justificou a inércia… 
— MR

… só sei que tinha o poder de uma criança.  
Entre as coisas e mim havia vizinhança 
E tudo era possível: era só querer.
— Ruy Belo 
(extr. do poema "E tudo era possível", de "Homem de Palavra(s)") 

Palavras-chave: Necessidades Educativas Especiais 
(NEE), Aluno do Século XXI, Bibliotecas Escolares (BE), 
Flexibilidade Curricular (FC)

No (qu)adro dos documentos referidos em 
epígrafe: o anunciado regime da educação 
especial (REE), o Perfil do Aluno do séc. 
XXI/à saída da Escolaridade Obrigatória (PA
-XXI), o Referencial “Aprender com as BE” 
(RAcBE) e o recente diploma sobre a Flexi-
bilidade Curricular, tão expressivos quanto 
caros ao desempenho e às expectativas da 
escola e dos professores, pretendo, com este 
pequeno texto, discutir algumas possibili-

dades de interação entre eles, bem como potencialidades 
que abrem às BE e aos Conselhos de Turma/Professores 
titulares/Educadores, em benefício dos alunos com NEE.

Obviamente, não irei aqui detalhar nem discutir 
exaustivamente o conteúdo dos documentos referidos. 
Limitar-me-ei a salientar alguns dos aspetos relevantes, 
princípios orientadores, e a tentar estabelecer algumas 
pontes entre eles com particular relevância para as possi-
bilidades que se abrem ao desenvolvimento de competên-
cias dos alunos e o aperfeiçoamento da inclusão dos alunos 
com NEE.

1. A proposta de alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 
de janeiro1, sujeita a consulta pública até setembro de 
2017, representa, só por si, um passo significativo de 
abertura, quer à sociedade em geral, quer às comunida-
des educativas, para participarem na construção de um 

modelo. Não isenta de críticas, esta proposta 
apresenta, em meu entender, potencialida-
des significativas: além de uma terminologia 
atual, a interdependência dos três níveis de 
medidas de apoio nela previstos – universais, 
seletivas e adicionais – poderão configurar- 
-se como respostas diferenciadas a situações 
diferentes, sem a rigidez que existia na legis-
lação anterior. Se esta proposta legislativa 
carrega dúvidas e receios, nem é muito clara 
relativamente a questões chave tais como o 
do papel do docente de Educação Especial, 

Artigo

Alunos com Necessidades  
Educativas Especiais: O Perfil do  
Aluno do Século XXI, Bibliotecas 
Escolares e Flexibilidade curricular
— Mário Rui Simões Lopes

Docente no Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis
Representante dos professores do ensino básico no Conselho Municipal de Educação de Oliveira de Azeméis 

a da redução do número de alunos das turmas com alu-
nos com NEE, a da (não) concordância dos pais/encar-
regados de educação sobre o diagnóstico e as medidas 
sugeridas, a da sobrevalorização dos Centros de Recur-
sos para a Inclusão (CRI) ou a formação dos professores 
e dos assistentes operacionais, a verdade é que também 
deixa campo livre para a escola melhor se organizar, 
afirmando a sua autonomia e melhor servindo cada um 
dos seus alunos.

 
2. O PA-XXI2, por seu lado, de acordo com o Despacho n.º 

6478/2017, de 26 de julho, reclama, no seu prefácio, que 
“…um perfil de base humanista significa a consideração 
de uma sociedade centrada na pessoa e na dignidade 
humana como valores fundamentais…”, considerando 
“as aprendizagens como centro do processo educativo” 
e “a inclusão como exigência…”. 

  Ao encontro de alunos nativos digitais numa escola 
em mudança de paradigma de ensino e aprendizagem, 
este documento revê uma série de competências-cha-
ve, fundamentais ao futuro desempenho dos alunos 
como cidadãos de um mundo simultaneamente cada 
vez mais global e culturalmente diferenciado que dis-
criminarei à frente.

 
3. O Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”3, 

criado pela RBE em 2013, revisto e aumentado em mar-
ço de 2017, consiste num oportuno e útil referencial de 
aprendizagens associadas ao trabalho das bibliotecas 
escolares na educação pré-escolar e nos ensinos básico 
e secundário. Apresenta a biblioteca como mãe de to-
das as literacias, de todas as formas de lermos o mundo 
através de conceitos e metodologias que complemen-
tam e enriquecem significativamente qualquer ativida-
de adequada ao cumprimento das metas curriculares 
das várias áreas disciplinares. 

  Para o sucesso da escola dos nossos dias e em 
particular, o dos alunos com NEE, ao papel estratégico 
dos docentes envolvidos, nomeadamente os da 
Educação Especial e Diretores de Turma/Professores 
titulares/Educadores, cola-se bem a acessibilidade e os 
recursos disponíveis na BE, particularmente, o papel 
estratégico dos professores bibliotecários e dos restantes 
profissionais que com eles colaboram. Efetivamente, 
neste tempo de profunda e misteriosa mudança de 
paradigma em que escolas de computadores, internet 
e alunos de smartphone se cruzam numa teia que não 
vê alterada a sua tessitura há décadas, os alunos com 
NEE e os docentes que com eles trabalham têm à sua 
disposição, nas BE, uma quantidade e diversidade de 
recursos que lhes permitem desenvolver o currículo 
de forma motivadora e eficaz. O desenvolvimento das 
literacias da leitura, da informação e dos media, em 
vários suportes, traduz-se em atividades de apoio, 

desenvolvimento e reforço do currículo, e envolve 
conhecimentos, capacidades, atitudes e valores de 
carácter transversal, inerentes ao PA-XXI e constitui 
um requisito básico de inclusão social no quadro 
da formação de cidadãos democráticos. De facto, 
a evolução tecnológica e a introdução das TIC e da 
Internet na escola rasgaram novos caminhos, novos 
contextos e novos modelos de acesso a conteúdos 
científicos e à produção de conhecimento aos quais as 
bibliotecas escolares muito têm a dar, nomeadamente 
ao nível da aprendizagem e domínio da leitura, em 
diversos suportes.

  No quadro abaixo, exponho esquematicamente as 
literacias previstas neste documento, cruzando-as com 
as competências que vieram depois a constar do PA-XXI.

 Apesar da relativa diferença cronológica entre os dois  
documentos, da excessiva abrangência de certos con-
ceitos e metodologias e de algumas literacias pouco 
explicitas (cultural, científica…), é possível inferir fortes 
pontos de contacto entre as competências-chave do pri-
meiro e enunciados do segundo.

  Na verdade, a biblioteca escolar é, muitas vezes, 
um recurso ou parceiro ausente dos planos de grupo/
turma. Educadores/professores titulares de turma/di-
retores de turma, docentes em geral e os próprios pro-

Perfil do aluno 
do século XXI 
(competências- 
-chave)

Referencial BE

Literacia da 
leitura

Literacia 
dos Media

Literacia da 
Informação

Linguagens e textos

Informação  
e comunicação

Raciocínio e resolução 
de problemas

Pensamento crítico  
e pensamento criativo

Relacionamento 
Interpessoal

Autonomia  
e desenvolvimento 
pessoal

Bem-estar e saúde

Sensibilidade  
estética e artística

Saber técnico  
e tecnologias

Consciência  
e domínio do corpo
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O impacto dos sintomas da Perturbação 
de Hiperatividade e Défice de Atenção 
(PHDA) na vida das crianças, assim como 
das suas famílias e professores, tem vin-
do a motivar o aumento de investigação 
científica sobre as práticas que melhor se 
adequam e mais resultados produzem. Na 
literatura mais recente [1, 3, 6, 7, 8, 11, 12], 
considera-se primordial para uma inter-
venção com sucesso junto da criança, uma 
abordagem abrangente, compreensiva e 
colaborativa, com tratamento multimodal 
focada na escola e na família.

De acordo com a DSM-5 [3], a PHDA 
começa na infância e caracteriza-se por um padrão per-
sistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsivida-
de, com impacto significativo no funcionamento ou no 
desenvolvimento. Assim, na característica de desatenção, 
a criança depara-se com a ausência de persistência e fácil 
divagação nas tarefas, e ainda com a dificuldade de con-
centração e de organização. Já a agitação motora excessiva 
e desadequada define a sua hiperatividade. Na impulsivi-
dade, a criança tende a provocar situações de elevado po-
tencial de se prejudicar a ela própria (ao ponto de poder 
colocar a sua vida em risco), devido a tomadas de decisão 
precipitadas, no próprio momento e sem premeditação. 
Esta característica, pode ainda definir-se pela dificuldade 
em adiar a gratificação e em solicitar e interromper os ou-
tros excessivamente.

É ainda importante acrescentar que, na PHDA, estes 
critérios podem apresentar-se em diferentes combinações 

entre si e em comorbilidade com outras di-
ficuldades [1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12]. Assim, para 
o professor, o melhor caminho é a articula-
ção com os pais e os agentes de saúde (mé-
dicos e terapeutas) que já se encontrem a 
acompanhar e/ou a intervir com a criança, 
de forma a compreender o seu perfil.

Remetendo para a Proposta de Altera-
ção Lei 3/2008 [2], as estratégias de inter-
venção para a PHDA aqui referidas, enqua-
dram-se nas Medidas Educativas Universais 
da Intervenção Multinível, de acordo com o 
descrito no Artigo 8º Medidas universais 
de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

como respostas que poderão ser aplicadas a todos os alu-
nos (incluindo os que necessitam de medidas seletivas ou 
adicionais) que delas (ou de apenas algumas) beneficiarem, 
com vista ao seu sucesso escolar. Apenas para relembrar, 
são consideradas medias universais, designadamente:

a) A diferenciação pedagógica

b) As acomodações curriculares
 
c) O enriquecimento curricular

d) A promoção do comportamento pró-social em  
contexto educativo dentro e fora da sala de aula

 
e) A intervenção com foco académico  

ou comportamental em pequenos grupos.

fessores bibliotecários poderiam motivar alunos, cole-
gas e encarregados de educação para ambientes novos e 
mais acessíveis de aprendizagem e de comunicação, re-
correndo, por exemplo, a ferramentas digitais, e-books, 
apps, jogos educativos, plataformas virtuais e outros 
meios que, além de apoiarem o currículo, desenvolvem a 
leitura e várias literacias. A biblioteca escolar pode inte-
grar-se no trabalho escolar quer dentro quer fora da sala 
de aula. Pode colaborar na produção de materiais didá-
ticos, de instrumentos de avaliação, de guiões de pes-
quisa, de tutoriais para a criação de produtos impressos 
e digitais, de kits pedagógicos, de espaços na web e de 
recursos multimédia e, ainda, ser assumida como ins-
trumento de formação pessoal e profissional.

 
4. A flexibilidade curricular4, já prevista no Despacho n.º 

5908/2017, de 5 julho de 2017, e aplicada, até agora, em 
regime de projeto-piloto, refere-se a um modelo de or-
ganização do currículo a ser aplicado nos anos iniciais 
de cada ciclo de escolaridade pode revelar-se um "im-
portante instrumento de trabalho, de equidade e de 
promoção do sucesso escolar". Dos princípios orienta-
dores, (vd art.º 3.º), permitam-me destacar os seguintes: 
“a) Promoção da melhoria da qualidade do ensino e da 
aprendizagem, de modo a que todos os alunos consi-
gam alcançar o PA-XXI; … c). Garantia de uma escola 
inclusiva, cuja diversidade, flexibilidade, inovação e 
personalização respondem à heterogeneidade dos alu-
nos, eliminando obstáculos de acesso ao currículo e às 
aprendizagens, adequando estas ao perfil dos alunos; 

 ... e) Mobilização dos agentes educativos para a promo-
ção do sucesso educativo de todos os alunos, assente 
numa lógica de coautoria curricular e de responsabili-
dade partilhada; ... g) Flexibilidade contextualizada na 
gestão do currículo utilizando os métodos, as aborda-
gens e os procedimentos que se revelem mais adequa-
dos para que todos os alunos alcancem o PA-XXI”. E, 
ainda, as “finalidades: 1 — O currículo visa garantir que 
todos os alunos, independentemente da oferta educati-
va e formativa que frequentam, alcançam as competên-
cias definidas no PA-XXI” e “2.a) – Acesso ao currículo 
por todos os alunos num quadro de igualdade de opor-
tunidades, assente no reconhecimento de que todos 
têm capacidade de aprendizagem e de desenvolvimento 
educativo;” (vd artº 4º).

 
5. Conclusão: os documentos referidos, como se vê, ao 

colocarem o currículo e as aprendizagens de todos os 
alunos no centro da ação da escola, abrem portas a 
mudanças que se podem revelar interessantes para a 
realização profissional e o sucesso de todos os alunos. 
Abrem portas a práticas novas de educação inclusiva. 
Constituem desafios para os professores, os assistentes 
operacionais e os pais, muito particularmente, para os 

diretores, que deverão criar e implementar estratégias de 
flexibilização e orientar o trabalho dos professores para o 
envolvimento e participação de cada um dos alunos. 

 Da minha já longa experiência de gestão escolar, CPCJ, 
Rede Social e equipas de trabalho no Conselho Muni-
cipal de Educação de Oliveira de Azeméis, a que per-
tenço, retenho a convicção de que as verdadeiras mu-
danças são feitas mais pela atitude dos homens do que 
pelas leis em si.

  Julgo que é, sobretudo, a disponibilidade dos profis-
sionais envolvidos no processo formativo dos alunos, 
para trabalharem de forma colaborativa e, progressi-
vamente qualificada na perceção das suas dificulda-
des e potencialidades, que ditará o sucesso ou insuces-
so destes diplomas.

1. Proposta de alteração ao Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro – versão consulta pública  
– https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/20170704-medu-inclusao-escolar.pdf  
2. Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória – Despacho n.º 6478/2017, 26/7 – 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/
perfil_dos_alunos.pdf 
3. “Aprender c/a BE” – http://www.rbe.min-edu.pt/np4/referencial_2017.html 
4. Despacho n.º 5908/2017, de 5/7 – In https://dre.pt/application/conteudo/107636120 
(Flexibilidade curricular).
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Como complemento importante ao ponto b) do arti-
go 8º acima referido, é acrescentada a definição de Aco-
modações Curriculares, descrita no ponto (i) do artigo 
2º: "as que permitem o acesso ao currículo e às atividades 
de aprendizagem na sala de aula, podendo envolver a com-
binação adequada de vários métodos e estratégias de ensi-
no, a utilização de diferentes modalidades de avaliação, a 
adaptação de materiais e recursos educativos e a remoção 
de barreiras na organização do espaço e do equipamento, 
planeadas de uma forma interdisciplinar para promover o 
sucesso educativo" [2].

Efetivamente, é na escola que a criança com PHDA, 
começa a encontrar os seus maiores desafios. Neste con-
texto, a aplicação de uma abordagem de intervenção 
pró-ativa, de acordo com a literatura [1, 7, 8, 9, 11, 12] é a 
que poderá levar o professor e a criança por um percurso 
escolar mais coerente e facilitador. Neste sentido, o pro-
fessor assume um importante papel como promotor de 
práticas preventivas e modeladoras de comportamentos 
adequados e de aprendizagens académicas efetivas. O 
interesse pelas histórias de vida (familiar, clínica e aca-
démica) de cada um dos seus alunos, poderá motivar à 
reflexão sobre os seus perfis logo à entrada no 1ºciclo EB 
e sobre as Medidas Educativas [2] a introduzir para cada 
um deles, no decorrer do novo percurso académico. Nesta 
perspetiva, o professor, facilmente compreenderá a parte 
ou o todo do(s) modelo(s) pedagógico(s) que, como práti-
cas de diferenciação pedagógica, melhor conduzirão os 
seus alunos ao sucesso educativo. Ainda neste tópico, não 
poderia deixar de ser feito um breve apontamento sobre a 
emergência de uma reflexão acerca do paradigma de pon-
te entre o pré-escolar e o 1º ciclo EB, partindo do princípio 
que uma boa articulação entre os dois níveis de ensino, o 
processo de transição poderá ser convertido num proces-
so de continuação [4]. Neste sentido, a estratégia poderá 
passar por, no pré-escolar, ser adotada a prática de cons-
trução de um portfólio individual e representativo do 
percurso e dos produtos curriculares nele alcançado pela 

criança. Esta poderá ser facilitadora na compreensão das 
suas áreas de desenvolvimento fortes, dos seus interesses 
e talentos à chegada ao 1º ciclo EB [4]. De igual forma, 
são aí reconhecidas as áreas do desenvolvimento com ne-
cessidade de uma intervenção específica e prioritária, a 
serem tidas em conta na construção do currículo e nas 
planificações das aulas.

Antes de avançar para pontos mais práticos, é 
importante esclarecer que, neste artigo, optou-se por 
seguir a orientação proposta por CADDRA1, 2 [1], cuja 
perspetiva Psicossocial sobre o que poderá ser feito na 
Escola, encontra-se organizada da seguinte forma: Ins-
tructional Interventions (Intervenções na Instrução)3; 
Behavioural Interventions (Intervenções no Comporta-
mento)3; Environmental Interventions (Intervenção no 
Ambiente)3; Academic interventions (Intervenções Aca-
démicas)3; e Executive Function Interventions (Interven-
ções nas Funções Executivas)3. No entanto, sendo esta 
uma perspetiva de inspiração médica, considerou-se 
igualmente importante, acrescentar como complemen-
to/enriquecimento, linhas de orientação para a prática 
propostas pelo DUA (Desenho Universal para a Apren-
dizagem) [6, 10] sem respeitar a sua organização, exem-
plos práticos retirados de experiências partilhadas por 
professores [9] e literatura portuguesa de autores de re-
ferência na PHDA [7, 8, 11, 12].

INSTRuCTIoNAL INTERVENTIoNS [1]
Muitas vezes, estes alunos deparam-se com dificuldades 
em compreender a linguagem (vocabulário e construção 
frásica) usada em sala de aula, aquando da apresentação 
de uma matéria ou nas instruções para iniciar uma tarefa, 
assim como na compreensão destas mesmas instruções, 
quando compostas por várias etapas (ordens complexas). 
Como barreiras encontram-se as dificuldades de atenção, 
a discriminação auditiva, a fraca memória de trabalho, a 
falta de conhecimento de base (conteúdos académicos an-
teriores, não assimilados), a difícil compreensão de voca-
bulário quando o português não é a 1ª língua ou, até mes-
mo, quando o vocabulário é pobre por ausência de modelos 
ricos ao nível da linguagem no contexto familiar, entre ou-
tras. Sem ir mais longe, estas crianças já teriam aqui desa-
fios suficientes para fazerem face ao esperado no desempe-
nho de tarefas e nas aquisição de conteúdos académicos [1, 
3, 6, 7, 8, 9, 11, 12]. Assim, seguem algumas sugestões para 
os professores, como facilitadoras para os alunos nestas 
circunstâncias [1, 6, 7, 8, 9, 11, 12]:

•  Captar a atenção do aluno antes de dar a instrução (co-
locando-se frente a frente e/ou tocando levemente no 
ombro/braço do aluno); e dar instruções precisas e cla-
ras, por etapas (dar uma ordem de cada vez, com frases 
curtas) e que seja para execução imediata; ao usar vo-

cabulário novo/difícil, complementar com sinónimos de 
uso mais comum;

•  Na formulação destas instruções/pedidos, usar uma 
construção frásica simples e direta, como: quando... a 
seguir...; e conferir o grau de compreensão do aluno, pe-
dindo-lhe que repita a instrução dada e, caso seja neces-
sário, clarificar melhor o que foi dito;

 
•  No caso de o português não ser a 1ª língua, fornecer 

as instruções na língua materna e/ou fazer acompa-
nhar essas instruções com pistas visuais/imagens que 
apoiem a sua compreensão;

 
•  Ensinar previamente o vocabulário (ou símbolos de m 

temática) com o qual o aluno irá ter contacto na abor-
dagem da nova matéria; ou dar um passo atrás e rever, 
com o aluno, o vocabulário dado no nível anterior dessa 
mesma matéria, até que esteja preparado para avançar 
para o nível de dificuldade atual (ativando assim, o co-
nhecimento anterior);

 
•  Ajudar o aluno a identificar as ideias chave ou a in-

formação mais importante para a sua compreensão, 
sublinhando-as, anotando-as num bloco de notas e/
ou fazendo perguntas ao aluno para que mostre o que 
compreendeu; caso necessário, complementar com 
nova clarificação sobre o assunto, mostrando exemplos 
de exercícios já feitos (ou fazendo com ele, um exemplo), 
introduzindo a atividade numa versão quinestésica (de 
manipulação) ou dando exemplos concretos do dia a dia 
(generalizar / transferir);

 
•  Entre outras estratégias.

BEhAVIouRAL INTERVENTIoNS [1]
Sugere-se que o professor comece por identificar o compor-
tamento alvo a ser modificado (aquele que está a causar 
constrangimentos ao aluno, em sala de aula). As estraté-
gias definidas para esta modificação, devem ser consisten-
tes, de rotina e generalizadas para os diferentes contextos 
onde esse comportamento se verifique. Os adultos que 
acompanham esta criança nos diferentes contextos, devem 
partilhar as mesmas estratégias e feedback constante para 
monitorizar os resultados e avaliar a pertinência das mes-
mas. Em geral, os alunos com PHDA respondem melhor se 
o reforço/reconhecimento for verbal, positivo, consistente 
e imediato. No caso de a opção passar por recompensas, é 
importante envolver o aluno e a família nesse processo de 
negociação e que estas sejam tangíveis, adequadas ao seu 
nível de desenvolvimento e do seu interesse (significativas) 
[1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Na prática, e de forma proativa, que 
se sugere é [1, 6, 7, 8, 9, 11, 12]:

• Dar feedback imediato, frequente, positivo e de encoraja-
mento com mais frequência, comparativamente ao fee-
dback negativo; fornecer feedback específico, como p.e. 
Obrigado por teres esperado pela tua vez, para falares;

 
•  Usar pistas visuais ou lembretes na sala de aula ou na 

secretária para as transições entre tarefas ou escrevê
-las diariamente no (num) quadro da sala de aula; com-
binar com o aluno, palavras chave que ouvindo-as do 
professor, identificam o que vai acontecer a seguir; ou 
dar-lhe dicas verbais que o ajudem a manter-se organi-
zado enquanto termina a tarefa;

 
•  Usar imagens visuais ou temporizador visual e/ou sono-

ro para iniciar e terminar as tarefas; desmontar/sepa-
rar os passos para a fase inicial/preparatória de tarefas, 
sendo que o mesmo poderá ser feito nas restantes fases 
e em forma de checklists;

 
•  Reduzir a quantidade de trabalho que é necessário para 

mostrar conhecimento, p.e. em vez de lhe pedir que 
responda a 10 perguntas, pedir só 5; em grande grupo, 
evitar colocar-lhes perguntas inesperadas, que exijam o 
recurso a vocabulário específico ou a cálculo mental;

 
•  Permitir que o aluno saia da sala de aula, por um pe-

ríodo de tempo curto e combinado com o professor (ti-
me-out), em momentos em que aluno revela perda de 
auto-controlo; ou combinar previamente com o aluno 
que poderá fazer uma pausa, saindo ou não da sala de 
aula, entre cada tarefa ou a meio da aula, para descan-
sar ou realizar um jogo que o ajude a autoregular-se 
(p.e. combinar uma palavra passe com o professor, que 
este poderá usar quando identifica essa necessidade 
no aluno, tornando a situação mais discreta perante o 
restante grupo);

 
•  Dar recursos ao aluno para evitar a frustração (estraté-

gias de coping);
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•  (ainda na continuidade dos 2 pontos anteriores) Forne-
cer folhas de rascunho para que possam escrever notas 
de apoio ao raciocínio mental ou dar-lhes acesso a tec-
nologia de apoio (p.e. computador, calculadora, organi-
zadores gráficos...)

 
•  Dar trabalho de casa, apenas se for necessário e no caso 

de o ser, ter em atenção a quantidade.

EXECuTIVE FuNCTIoN INTERVENTIoNS [1]
À medida que o nível de exigência académico vai aumen-
tando, o aluno com PHDA depara-se com problemas na or-
ganização, na gestão do tempo, no planeamento e na prio-
rização das tarefas, assim como em concluir as mesmas. 
Aqui o foco é diminuir o impacto significativo e negativo 
que estas competências têm na evolução académica e na 
produtividade do aluno com PHDA. Muitas das estraté-
gias que aqui se poderiam colocar, já foram abordadas nas 
intervenções anteriores. Contudo, para reforçar a sua re-
levância e por uma questão de organização dos assuntos, 
seguem algumas dessas estratégias de forma mais simpli-
ficada [1, 6, 7, 8, 9, 11, 12]:

•  Atribuir um professor/tutor académico;
 
•  Ter uma sala de aula estruturada;
 
•  Estabelecer uma rotina e dar previsibilidade (informar 

antecipadamente) caso se verifiquem mudanças;
 
•  Criar um plano de atividades, com os trabalhos que vai 

desenvolver na aula;
 
•  Criar o hábito de se fazer acompanhar de um bloco de 

notas, como auxiliar de memória;

 •  Criar o hábito de organizar no dia anterior, o que vai 
precisar de levar para a escola no dia seguinte;

 
•  Ensinar a ter a noção e uma boa gestão do tempo, usan-

do temporizadores e criando o hábito de usar e olhar 
para o relógio;

 
•  Ensinar a registar os passos de evolução dos seus proje-

tos de mais longo prazo;

Quanto maior for a quantidade de estratégias a serem in-
cluídas e experimentadas no dia a dia, em sala de aula, 
junto dos alunos com PHDA, maior é a probabilidade de os 
professores conseguirem dominá-las e usá-las com asserti-
vidade. Estas não são mudanças fáceis e implicam um con-
junto de outras aquisições, como é o caso de estratégias 
de diferenciação pedagógica e de flexibilidade curricular, 
de organização dos espaços, de construção de material 
adaptado, de gestão do tempo, entre muitas outras... mas, 
é preciso começar, mesmo que muito devagar.

Em jeito de conclusão (e até de ousadia), fica aqui uma 
adaptação4 de um dos questionários de auto-avaliação do 
DUA, após exporem as suas Guidelines aos professores [6]:

Agora, depois de leres estas Linhas de Orientação 
para a prática junto de alunos com PHDA, estarás 
provavelmente a sentir-te:

 
a) Entusiasmado(a)
b) Sobrecarregado(a)
c) Cético(a)

 
O que quer que estejas a sentir, é normal e é comum  
a muitos professores. Mas, vamos tentar esclarecer cada 
uma destas emoções:

 
Se estás entusiasmado(o), é porque já ouviste falar 
destas estratégias e já tens vindo a usar algumas delas 
ou estás pronto para começar. Se estás a sentir-te 
sobrecarregado(a), é normal, não tens de implementar 
tudo de uma vez e precisas de tempo para que possam 
começar a fazer parte da tua rotina em sala de aula. 
Se te sentes cético(a), talvez seja por estares sempre 
que ouvir novas sugestões para a prática, sendo que 
algumas delas mudam de um ano para o outro ou não 
resultam. Continua a tentar e a incluí-las (o máximo 
possível) na tua planificação diária e verás que,  
com o tempo, a qualidade de vida do teu aluno com  
PHDA, melhorará significativamente. E aí verás que  
a sensação é muito boa.

•  Explicar o que se pretende do aluno com clareza e for-
necer estrutura em sala de aula, como p.e. proporcionar 
um ambiente silencioso, áreas de trabalho e/ou des-
canso bem definidas; fornecer-lhe acesso a informação 
visual de apoio à organização e à aprendizagem, como 
p.e. colocando nas paredes da sala um quadro de rotinas 
diário e um semanal, um calendário e outros recursos 
de cariz permanente ou temporário, que estejam a ser 
trabalhados, como letras do alfabeto, ditongos, núme-
ros ou símbolos matemáticos;

 
•  Permitir atividades que envolvam movimento dentro 

da sala da aula ou que o aluno possa movimentar-se li-
vremente entre tarefas, como p.e. deixar que procurem 
outro espaço na sala, para realizarem a tarefa.

ENVIRoNMENTAL INTERVENTIoNS [1]
Os alunos com PHDA, muitas vezes, necessitam de rea-
justes no espaço físico de sala de aula que diminuam os 
fatores de distração e que permitam, por sua vez, mais 
oportunidades de aproximação e interação por parte do 
professor. Estes reajustes, permitem que o aluno percecio-
ne do ambiente, a informação que o ajuda à auto-regulação 
e a um maior envolvimento nas tarefas. Seguem algumas 
estratégias facilitadoras [1, 6, 7, 8, 9, 11, 12]:

•  Sentar o aluno, preferencialmente, longe dos fatores de 
distração (p.e. afastado da porta e da janela ou de outros 
alunos conversadores e agitados);

 
•  Sentar o aluno próximo ao professor e ao lado de um ou-

tro aluno mais atento;
 
•  Criar um lugar/espaço tranquilo na sala de aula onde 

possa trabalhar ou acalmar-se (p.e. um espaço de leitu-
ra com puffs, um tapete ou um baloiço, onde possa sen-
tar-se/deitar-se a executar uma tarefa...);

 

•  Aumentar as oportunidades de mudança e introduzir 
novidades com frequência, como p.e. alternar entre o 
trabalho de grupo, autónomo e individual e recorrer 
a diferentes abordagens de diferenciação pedagógica, 
a diferentes materiais e a outros espaços na escola ou 
na comunidade;

 
•  Criar momentos frequentes de aproximação ao aluno, 

circulando próximo ao lugar onde se encontra, dando-
lhe e pedindo-lhe feedback sobre a tarefa, e encorajan-
do-o a persistir nela; nestes momentos, aproveitar para 
clarificar ao aluno, a etapa da aprendizagem em que já 
se encontra e que etapa lhe espera a seguir.

ACAdEMIC INTERVENTIoNS [1]
Muitas vezes, co-existem outras dificuldades com a PHDA, 
como é o caso das dificuldades de motricidade fina, menor 
velocidade no processamento de informação, memória de 
trabalho mais fraca, para além da dificuldade de mante-
rem a atenção [1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Ficam algumas es-
tratégias, como facilitadoras para a minimização destes 
desafios [1, 6, 7, 8, 9, 11, 12]:

•  Envolver o aluno ativamente na atividade, dando-lhe 
tarefas académicas adequadas ao seu nível de desempe-
nho; permitindo que estes possam trabalhar em grupo 
ou a pares (e que um dos pares o auxilie no trabalho, ex-
plicando o conteúdo, orientando nas etapas/instruções 
e/ou dando feedback encorajador).

 
•  Disponibilizar materiais manipuláveis e diversificados 

para trabalhar um mesmo conteúdo académico e per-
mitir que possa executar essa tarefa numa posição que 
lhe seja confortável (em pé junto à mesa ou de um bal-
cão, sentado numa bola bobath...);

 
• Permitir um tempo mais alargado para pensar e res-

ponder às perguntas no decorrer da aula, assim como 
na execução de exercícios do livro ou das fichas de ava-
liação (aqui ter em conta a quantidade de exercícios, ou 
seja, se para a turma em geral o tempo para execução for 
calculado para 45min., então alargar esse tempo, poderá 
representar um esforço excessivo para um aluno PHDA, 
refletindo-se no incumprimento ou resolução errada do 
exercício. Neste caso, poderá ser dividido em 2 ou 3 mo-
mentos, caso não seja possível reduzir o conteúdo);

 
•  Permitir que usem headfhones ou tampões nos ouvi-

dos, aquando da execução de fichas de avaliação ou 
dos exercícios do livro ou sempre que se encontrem em 
trabalho autónomo, de forma a reduzir focos sonoros 
de distração;
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Artigo

Posição da Pró Inclusão sobre  
a proposta de alteração ao  
Decreto–Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro
Regime Legal da Inclusão Escolar

— Direção da Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

INTRodução
O conjunto de processos que são necessários para desenvol-
ver uma escola inclusiva são reconhecidamente complexos e 
assíncronos. Por isso, requerem um redobrado esforço para 
que os progressos que se fazem em certas áreas não sejam 
inviabilizados pela demora que podem apresentar aqueles 
igualmente necessários à mudança noutras áreas. É esta, 
certamente, a maior utilidade de um ordenamento jurídico 
ao tentar criar uma sintonia, uma coordenação, entre os di-
ferentes processos que possam potenciar a sua realização.

Há alguns anos – pelo menos, desde 2014 – que era 
patente a necessidade de alterar o Decreto-Lei n.º 3/2008, 
de 7 de janeiro. A necessidade destas alterações justifica-
va-se por alguns dos referenciais não se terem mostrado 
eficazes (como por exemplo a “referência à CIF”) e por as 
práticas verificadas em múltiplos agrupamentos não se 
sentirem enquadrados nesta legislação. Apesar destes fa-
tores, devemos reconhecer que este Decreto-Lei permitiu 
avanços muito sensíveis nas políticas de inclusão educa-
tiva, avanços que nos permitem agora melhor identificar 
os passos subsequentes.

A Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de 
Educação Especial, teve oportunidade de ser ouvida pelos 
integrantes do Grupo de Trabalho criado pelo Despacho 
n.º 7617/2016, de 8 de junho. Nestas audições, tivemos opor-
tunidade de defender as nossas posições que, de uma for-
ma muito resumida, se poderiam sintetizar no princípio de 
que a inclusão floresce com a qualidade educativa de toda 
a escola e para todos os alunos.

Ao nos ser apresentada a versão para consulta públi-
ca da alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 
começamos por reconhecer o mérito deste documento ter 
sido posto à discussão pública durante 3 meses o que, por 

certo, originará uma grande informação e participação 
de todos os professores. E dizemos de todos os professores 
porque é muito claro que este documento interessa a todos 
os professores e a toda a comunidade escolar e não só aos 
professores de Educação Especial.

A Pró–Inclusão realizou três reuniões de debate sobre 
este documento em Almada, Porto e Faro, e recebeu nume-
rosas contribuições de professores, técnicos, pais, agrupa-
mentos e entidades que nos ajudaram a entender melhor a 
complexidade das implicações deste documento.

Apresentaremos a nossa posição em três secções: As-
petos positivos; Aspetos que necessitam de clarificação; 
Sugestões de melhoria.

ASPEToS PoSITIVoS
a. Na introdução ao documento é feita referência a dois do-

cumentos que nos são particularmente caros: a Conven-
ção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2016) e a 
Declaração de Lisboa sobre Equidade Educativa (2015). 
Um e outro documento representam já avanços em rela-
ção ao postulado na anterior legislação.

 
b.  Toda a linguagem usada no documento (nomeadamen-

te a introdução e os 5 artigos do capítulo I) abordam 
conceitos e definições que só recentemente foram con-
sensualizados de forma a integrarem documentos in-
ternacionais. Os exemplos poderiam ser variados, mas 
realçaríamos a centralidade do currículo e da apren-
dizagem, uma intervenção multinível para acesso ao 
currículo, a importância da caracterização educacional 
para a intervenção, bem como as definições e os princí-
pios orientadores.

1. CADDRA: The Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA) is the leading Canadian 
not-for-profit source of reliable, evidence-based ADHD information and expertise for 
health care practitioners. It increases awareness and promotes excellence in assessment 
and treatment through its internationally-renowned Canadian ADHD Practice Guidelines, 
annualconference, training courses and elearning portal. www.caddra.ca 
2. As citações/interpretações traduzidas pelo autor, por não haver tradução oficial em 
Português, até à data. 
3. Tradução do autor, por não haver tradução oficial em Português, até à data. 
4. Tradução do autor, por não haver tradução oficial em Português, até à data; Adaptação 
para PHDA, por o questionário original se dirigir a todos os alunos.
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c.  Para além da linguagem, realçaríamos dois aspetos que 
merecem ser assinalados como pontos de progresso 
neste documento: 

  Em primeiro lugar, o realce da presença, atribuições 
e recurso à equipa multidisciplinar, que vem reforçar a 
necessidade do envolvimento de todos na aplicação das 
medidas mais adequadas de apoio à aprendizagem, en-
volvendo todos na construção de projetos educativos 
pautados por uma filosofia de Educação Inclusiva.

  Em segundo lugar, o facto de se apontar para uma 
intervenção multinível salienta a referência do currícu-
lo para todos, ainda que podendo ter acesso a este currí-
culo em formas e tempos diferenciados.

  Saúda-se ainda a realização de uma avaliação inter-
calar da aplicação deste diploma (cf: VII, 35.º)

ASPEToS quE NECESSITAM dE CLARIFICAção
Há medidas propostas que partem do princípio que existem 
escolas recetivas e mobilizadas para entender e atender as ne-
cessidades de aprendizagem e de educação mais complexas. 
Não é isso que se passa, como temos muitas vezes sublinhado 
a Inclusão é um valor que faz o seu caminho em circunstân-
cias muito desiguais. É, por isso, necessário que exista uma 
maior clarificação em vários aspetos para que assumam res-
ponsabilidades claras na sua execução e ainda porque estas 
determinações devem constituir – como dissemos acima – 
um esforço para mobilizar escolas menos motivadas para 
desenvolverem políticas inclusivas. Os aspetos que, quanto 
a nós, necessitam de clarificação são os seguintes:

a.  As medidas de gestão curricular previstas [cf: I, 2.º, a)] no-
meadamente as medidas i) “Acomodações curriculares” 
e ii) “Adequações curriculares não significativas”, pare-
cem-nos redundantes por não serem discriminativas en-
tre si. Consideramos que poderia mesmo existir apenas 
uma medida de “Medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão” que aglutinasse todas as ações previstas.

 
b.  Os níveis de medidas de suporte à aprendizagem (cf: II, 7.º, 

8.º, 9.º e 10.º) são apresentadas como medidas distintas. É 
preciso clarificar – seguindo a lógica do documento – que 
estas medidas não são compartimentos estanques e “par-
ques de estacionamento” de alunos. Por exemplo, um aluno 
pode necessitar de medidas universais e simultaneamente 
de atribuição de produtos de apoio que estão contempla-
das, apenas, nas medidas adicionais [cf: II, 10.º, 4, g)].

 
c.  A constituição da equipa multidisciplinar (cf: II, 12.º, 3) 

deveria ser revista, de modo a que esta seja efetivamente 
um recurso das escolas. Este conceito de equipa, enca-
rado numa perspetiva holística, parece adequado. Con-
tudo, fazemos reparos à sua constituição, atribuições, 
funcionalidade e formação dos seus elementos. Pare-

ce-nos que há uma híper-representatividade dos coor-
denadores de Departamento sem que esteja clara qual 
a contribuição que cada um pode dar para o trabalho 
da equipa. A dimensão alargada da equipa pode ainda 
criar obstáculos de disponibilidade e articulação para 
reunir assídua e prestamente como necessário.

 
d.  O coordenador da equipa multidisciplinar deveria ser, 

por norma, o coordenador do Departamento de Educa-
ção Especial ou, na sua inexistência, o coordenador de 
Educação Especial. Esta coordenação justifica-se pelo 
facto de este ser o elemento da escola que pode estabele-
cer uma melhor comunicação entre os membros perma-
nentes e variáveis, entre os docentes e os técnicos, fruto 
da sua formação especializada.

 
e. Vemos com preocupação (cf: II, 12.º, 10) que todo o tra-

balho da equipa multidisciplinar deve ser desenvolvido 
na componente não letiva do horário dos participantes. 
Há todo um trabalho subjacente ao processo de identi-
ficação das necessidades (referenciação, monitorização, 
avaliação, mobilização de medidas de suporte à apren-
dizagem, elaboração do relatório técnico pedagógico e 
do programa educativo individual) que carece de tem-
po e disponibilidades necessárias para a sua realização 
que não nos parece assegurado.

 
f. Por coerência com os princípios enunciados neste docu-

mento, os Centros de Apoio à Aprendizagem (CAA) de-
vem ser considerados Centros que se constituam como 
parte dos recursos da Escola, para o apoio à aprendiza-
gem e inclusão de todos os alunos e não só aos que se 
encontram mencionados como usufruindo dos serviços 
deste Centro (cf: III, 13.º, 4).

 
g.  Os CAA necessitam de maior clarificação, nomeadamente:
 i) deve ser claro se os alunos com condições de Multidefi-

ciência, Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) ou Sur-
docegueira, continuam a dispor das condições que até ago-
ra dispunham. Consideramos que devem continuar com 
estas condições sobretudo se forem realçadas as medidas 
de acompanhamento e supervisão que impedem as Unida-
des de se converterem em “guetos” dentro das escolas.

 
 ii) falta ainda saber quem e sob que modelo outros alu-

nos vão beneficiar destes CAA.
 
 iii) devem ser mais esclarecidas quais as medidas de su-

pervisão/acompanhamento dos CAA por parte das Equi-
pas Multidisciplinares.

 
h.  A participação dos Centros de Recursos para a Inclu-

são (CRI) (cf: III, 18.º) na Equipa Multidisciplinar deve-
ria ser esclarecida.

  Por outro lado, no quadro de autonomia das escolas 
e, em coerência com o previsto neste documento (cf: I, 
10.º; VI, 33.º), para além dos protocolos estabelecidos, 
no caso do CRI não ter possibilidade de prestar o apoio 
que a Equipa Multidisciplinar recomenda, a Escola deve 
poder contratar os recursos técnicos especializados, em 
função das necessidades identificadas.

 
i. A supervisão deste processo deve ser assegurada a nível 

interno pela Equipa Multidisciplinar [cf: III, 12.º, 9, c)] e a 
nível externo pela IGEC, desde que destas equipas façam 
parte elementos com formação especializada, regen-
do-se por um quadro de referência onde constem indi-
cadores e descritores que permitam avaliar as práticas 
diferenciadas, os recursos e organização das respostas 
educativas para todos (cf: I, 5.º, 3; III, 12.º, 2; VI, 32.º, 1 e 2).

SugESTõES dE MELhoRIA
a. As definições apresentadas [cf: I, 2.º, b) a h)] são insufi-

cientes. Por exemplo, deveriam ser introduzidos os con-
ceitos de “Facilitadores à Aprendizagem” e de “Plano 
Individual de Transição”.

 
b.  Consideramos que o modelo das escolas de referência é 

um modelo a ser progressivamente extinto. Assim, suge-
rimos a redação: “Até à sua extinção, as escolas de refe-
rência…” (cf: III, 14.º, 15.º e 16.º).

 
c. Os prazos de que a Equipa Multidisciplinar dispõe para 

avaliação e determinação da necessidade de medidas 
de suporte à aprendizagem e à inclusão, devem ser alar-
gados para 20 dias úteis, no caso da determinação de 
medidas universais (cf: IV, 20.º, 5; 21.º, 8), e de 30 dias 
úteis para a determinação de medidas seletivas e adicio-
nais. De realçar ainda, a necessidade de um prazo mais 
alargado, quando se verificar a necessidade da elabora-
ção conjunta de um Relatório Técnico Pedagógico e de 
um Programa Educativo Individual (cf: 21.º, 6 e 8).

 
d.  É importante clarificar o papel e reforçar a posição do 

Docente de Educação Especial (DEE) nesta legislação. 
Conhecemos o argumento da “whole school approach”, 
isto é, que tem de ser a escola na sua totalidade a efeti-
va responsável pela inclusão. Conhecemos e concorda-
mos, mas… Os avanços que até agora foram consegui-
dos nesta área devem-se muito ao trabalho, militância 
e compromisso destes docentes. Estes são essenciais ao 
desenvolvimento de um processo inclusivo em meios 
frequentemente pouco motivados para a diferenciação, 
para a diferença e para a equidade. É impensável pen-
sar numa melhoria da inclusão sem o papel determi-
nante dos DEE.

 

e.  Não sendo claro o papel do DEE no contexto da presen-
te proposta (ver ponto 3.d.), consideramos, no entanto, 
que é fundamental que este não fique exclusivamente 
adstrito a tarefas de coordenação, consultoria, etc. É 
essencial salvaguardar os momentos decisivos de in-
tervenção direta com os alunos em qualquer dos en-
quadramentos em que seja considerado importante. Os 
DEE são eminentemente professores e, conscientes dos 
novos desafios que a Inclusão coloca, estão seguros que 
a sua intervenção junto dos alunos é fundamental para 
caracterizar os processos de aprendizagem, produzir 
materiais usar, sugerir estratégias de intervenção e de 
avaliação, entre outras funções subjacentes ao seu de-
sempenho profissional.

 
f.  Contrariando o expresso no ponto 5, do artigo 11.º, por 

várias vezes encontramos inscrito no documento “sem 
aumento de recursos” (cf: I, 9.º, 5; 10.º, 7), bem como a 
condição “desde que não implique um acréscimo do nú-
mero de grupos ou turmas face ao determinado pelos 
serviços competentes do Ministério da Educação.” (cf: 
III, 19.º, 1). Não nos parece uma formulação razoável. E 
damos um exemplo: se o DL n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 
tivesse inscrito uma norma semelhante, não teria sido 
possível chegar até onde chegamos hoje. É imperioso 
que se encontre uma formulação que não condicione 
cegamente o desenvolvimento do sistema de apoio à 
educação e à inclusão.

 
g.  Sabemos que não existem mudanças por decreto. Quer 

dizer que, uma mudança como a que se propõe neste do-
cumento, tem de encontrar mentes e vontades abertas 
e recetivas para se poder realizar. É essencial que, para 
além do Manual (cf: VI, 31.º) seja empreendido um in-
tenso programa de formação permanente para: a) as di-
reções dos agrupamentos e das escolas; b) para os CRI; 
c) para os responsáveis de Departamento; d) para os do-
centes; e) para todos os outros técnicos, nomeadamente 
assistentes operacionais e técnicos de Intervenção Pre-
coce na Infância (IPI).

 
h.  É fundamental que seja reforçada a necessidade de as 

instituições privadas “oferecerem” o mesmo nível de 
oportunidades/serviços que as entidades públicas.

 
i.  Consideramos que devem ser reintegrados nesta lei, os 

pressupostos conceptuais e de operacionalização da 
Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho.

 
j.  Reafirmamos, também em obediência aos princípios 

deste documento que, progressivamente as medidas 
que estão previstas neste diploma sejam integradas na 
legislação geral porque será, essa sim, uma medida efe-
tivamente inclusiva.
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Artigo

Um Olhar sobre os Pareceres 
do Conselho das Escolas e do 
Conselho Nacional de Educação 
sobre a proposta do Regime  
Legal para a Inclusão
— Margarida Loureiro e Sofia Duarte

Docentes de Educação Especial 
e Assessoras Técnico Pedagógicas da Pró-Inclusão 

O paradigma da escola inclusiva, 
consagrado através da aprovação da 
Declaração de Salamanca sobre Princípios, 
Políticas e Práticas em Educação de 
Necessidades Especiais e enquadramento 
da Ação na área das necessidades 
educativas especiais (UNESCO, 1994), 
subscrita por 92 países, entre os quais 
Portugal, e mais 25 organizações não- 
-governamentais, invoca a necessidade de  
os Estados criarem condições e garantirem 
apoios específicos e adequados para que 
todos os alunos, independentemente das 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras, possam 
aprender juntos, partilhando os mesmos 
contextos educativos. (CNE)

Reforça ainda que, “as escolas regulares com uma orienta-
ção inclusiva, são o meio mais eficaz de combater atitudes 
discriminatórias, de construir uma sociedade inclusiva e 
alcançar a educação para todos comprometida com os 
princípios universais de dignidade, integralidade, igualda-
de e não discriminação”. (CNE)

Adicionalmente, a educação inclusiva assume o prin-
cípio de que “as crianças e os alunos não acedem ao currí-
culo e às aprendizagens da mesma forma, embora todos 
sem exceção tenham capacidade de aprendizagem e desen-
volvimento educativo. De facto, nas Escolas convivem 
crianças e jovens que facilmente acedem ao currículo e às 
aprendizagens e outros há que, para tal, necessitam de me-
didas de suporte e de recursos específicos, adequados às 
suas idiossincrasias”. (CE)

Com base nos princípios expressos, a presente pro-
posta legislativa incentiva mudanças muito significativas 
nos valores e nas práticas das escolas, pelo que é essencial 
prever medidas que as ajudem a aprofundar as suas práti-
cas inclusivas e a proporcionar a todos os alunos possibili-
dades de sucesso. (CNE)

A 4 de julho de 2017, o Ministério da Educação e Ciên-
cia (MEC), partindo das recomendações emanadas pelo 
Grupo de Trabalho (criado pelo Despacho n.º 7617/2016, 
de 8 junho1), apresentou e colocou em discussão pública 

o projeto de Diploma Legal2, no âmbito da educação pré
-escolar e dos ensinos básico e secundário, identificado 
como Regime Legal de Inclusão Escolar. Uma proposta que 
não se limita a introduzir alterações, mas antes a revogar 
o atual regime legal: Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janei-
ro3, alterado pela Portaria n.º 21/2008, de 12 de maio4, e da 
Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho5, visando, funda-
mentalmente, a implementação de medidas que promo-
vam maior inclusão escolar.

Findo o período reservado para discussão pública, fo-
ram ainda solicitados pareceres a dois órgãos consultivos do 
MEC: Conselho das Escolas (CE) – órgão que representa os 
estabelecimentos de educação da rede pública junto do MEC 
– e Conselho Nacional de Educação (CNE). Dada a impor-
tância das suas contribuições para a redação final do novo 
diploma legal que ainda se encontra em “trânsito” legislativo, 
elencamos de seguida os pontos que ambos realçam na refe-
rida proposta, bem como as respetivas recomendações.

Parecer sobre o Regime Jurídico da Educação Inclusiva no âmbito da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário  
— Conselho Nacional de Educação, 4 de abril de 2018

Realça: a. O acolhimento das contribuições, espelhando os avanços conceptuais que têm sido amplamente divulgados sobre a Educação Inclusiva;

b. A filiação dos princípios aprovados no ‘Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória’;

c. O reforço do diálogo e da participação das famílias;

d. A mudança no paradigma de Educação Especial, bem como o alargamento do enfoque da organização da escola, no seu todo, pensada  
para todos os alunos, sem exceção;

e. As definições globalmente corretas e úteis para a compreensão dos conceitos;

f. A perspetiva de que qualquer aluno pode manifestar necessidades educativas ao longo do seu percurso escolar, pelo que a sua 
caracterização e planeamento da intervenção não deve depender de uma categorização distinta;

g. A importância dos Centros de Apoio à Aprendizagem que se afiguram como recursos a serem mobilizados para o suporte à aprendizagem 
precoce, competente e universal, com vista ao cumprimento de uma educação inclusiva;viii.  A importância que as Equipas Multidisciplinares 
de Apoio à Educação Inclusiva podem assumir na identificação, planeamento e acompanhamento da intervenção pedagógica de alunos  
com dificuldades;

h. O modelo de intervenção multinível, considerada para todos os alunos, e que melhor responderá às suas necessidades;

i. A perspetiva menos categorial e mais lata do apoio educativo, espelhada no “continuum” de “medidas de suporte à aprendizagem  
e à inclusão”;

j. A definição das medidas educativas que dependem de uma avaliação essencialmente pedagógica realizada por uma equipa multidisciplinar  
e sem a obrigatoriedade de referenciação à CIF;

k. A possibilidade mais alargada de adaptação dos processos de avaliação.

Recomenda a. A inclusão de termos, igualmente usados no projeto de Decreto-Lei, nas definições (ex. “percursos curriculares diferenciados”)  
e, eventualmente, a retirada de outros (ex: “barreiras à aprendizagem”), por não terem conteúdo funcional no documento;

b. A substituição da designação “medidas seletivas” por “medidas específicas” por se afigurar pouco identificado com a filosofia inclusiva 
presente no documento;

c. Maior clarificação das funções dos professores de Educação Especial, que devem abranger a intervenção direta com alunos, o apoio  
ao desenvolvimento e à flexibilidade do currículo, a consultoria e o apoio aos restantes professores da escola, bem como a menção  
da sua participação em todos os níveis das “medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão”;

d. Que o Governo recolha dados que permitam dispor de um perfil de competências e de atuação dos docentes de educação especial,  
com vista à atualização do seu perfil na perspetiva da Educação Inclusiva;

e. A atribuição de horas da componente letiva aos membros da equipa multidisciplinar, tendo em conta a extensão e pertinência das suas 
competências;

f. Que as direções dos agrupamentos/ escolas estabeleçam com rigorosa clareza e objetividade o modo como os CAA devem vir a funcionar;
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g. Que as medidas propostas tenham efetivamente um alcance a todos os “estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico  
e secundário das redes pública, privada, cooperativa e solidária”;

h. Um reforço adequado nas escolas de recursos humanos, materiais e organizacionais para fazer face a esta nova vocação inclusiva;

i. Que a “Intervenção Precoce” seja considerada como um grupo de recrutamento de docentes, de forma a assegurar uma maior estabilidade 
nesta área;

j. Que, sempre que necessário, e sem necessidade de autorização superior, as turmas com alunos que estejam abrangidos por “medidas  
de suporte à aprendizagem e inclusão”, possam ser alvo de redução de alunos;

k. Que todos os alunos possam beneficiar dos serviços proporcionados pelos CRI

l. Que se dê atenção particular à formação inicial, especializada e em serviço, abrangendo não só os docentes, mas igualmente as lideranças, 
de topo e intermédias, os técnicos, os assistentes operacionais e famílias;

m. Organizar formação para as equipas da IGEC, por forma a melhorar as competências de monitorização e avaliação;

n. A criação de modelos de avaliação das práticas inclusivas desenvolvidas nas escolas;

o. A criação de mecanismos de acompanhamento dos alunos na transição entre o ensino secundário e o ensino superior de modo  
a garantir a mobilização de todos os recursos necessários à sua melhor inclusão e a continuidade dos esforços desenvolvidos durante  
a escolaridade obrigatória.

Parecer n.º 03/2018 sobre o Regime Jurídico da Educação Iclusiva — Conselho de Escolas, 13 de março de 2018

Realça: a. O avanço face às preocupações espelhadas na legislação anterior preconizando uma alteração do paradigma inclusivo, no qual o enfoque 
passa a ser o contexto educativo e as medidas de suporte à aprendizagem de todos os alunos, em detrimento da “categorização” em função 
das “necessidades educativas especiais”;

b. A preocupação na articulação com documentos e projetos emanados recentemente, tais como: O Perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória e Projeto de autonomia e flexibilidade curricular;

c. O maior envolvimento dos pais e encarregados de educação;

d. A garantia a todos os alunos do direito a um certificado de conclusão da escolaridade obrigatória;

e. A responsabilização das Escolas na reunião e disponibilização das medidas e recursos diferenciados para todos os alunos;

f. A abrangência a todos os alunos e que, pontualmente ou ao longo de todo o percurso escolar, venham a encontrar barreiras que não lhes 
permitam aceder ao currículo e às aprendizagens, ou ao desenvolvimento de todas as suas potencialidades;

g. A importância da Equipa multidisciplinar, a qual exigirá e reforçará o trabalho colaborativo entre os docentes e os elementos dos serviços 
técnico-pedagógicos, implicando diretamente os órgãos de gestão das Escolas (Diretor e Conselho Pedagógico);

h. A “sistematização de um conjunto amplo de medidas e de intervenção multinível”, no sentido de assegurar a inclusão de todos os alunos

i. Os critérios pedagógicos que sustentarão a elegibilidade e adoção das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;

Recomenda: a. A identificação clara dos elementos que vão desempenhar funções no Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), assim como os seus 
responsáveis, dada a amplitude de intervenção e objetivos que lhe surgem associados.

b. “Que devem ser as escolas a definir a composição e a forma de funcionamento das estruturas de apoio, as medidas de suporte  
à aprendizagem a implementar nos diversos níveis de ensino, bem como os recursos humanos – docentes e não docentes – a afetar  
para lhes dar a competente resposta”;

c. Que o trabalho que os docentes da equipa multidisciplinar, nomeadamente os elementos permanentes, se desenvolva em horário  
da componente letiva;

d. A “implementação de um plano de formação para pessoal docente e não docente”, assim como a uma “divulgação e esclarecimento”  
prévio dos pais e Encarregadas de Educação, como meio facilitador para a “transposição do atual para o novo regime”, em virtude das  
novas exigências que propõe e exigirá às escolas e todos os seus profissionais.

Com base na observação do quadro acima, é claro em 
ambos os pareceres: 1- o reconhecimento de que a presente 
proposta, entretanto aprovada no Conselho de Ministros 
de 24 de maio, transporta em si um conjunto firme de va-
lores e princípios da educação inclusiva que devem consti-
tuir-se como fundamentais na escola de hoje, uma escola 
que se pretende de todos e para todos: 2- que a articulação 
próxima com documentos referenciais como o Perfil dos 
alunos à saída da escolaridade obrigatória e o Projeto de 
autonomia e flexibilidade curricular, transmite a este nor-
mativo coerência e força: 3- ambos reforçam a necessidade 
de formação dirigida a todos os intervenientes no processo 
educativo – docentes, diretores, técnicos, pais, assistentes 
operacionais – uma vez que esta mudança no paradigma 
da educação especial obrigará, com toda a certeza, a uma 
revisão de assunções e (pre)conceitos assimilados por (al-
gumas) práticas de anos.

Reconhecemos, igualmente, como consensual, que toda 
e qualquer mudança que se espera que venha a ocorrer, só 
será efetiva se às escolas for permitida a autonomia neces-
sária e suficiente para desenvolver todos os esforços que 
considerem determinantes para responder e suplantar as 

necessidades organizacionais, humanas e de equipamen-
tos, cuja existência não podemos ignorar, não podendo ser, 
portanto, escamoteadas.

Cremos firmemente que não cabe a dúvida de que, 
no caminho percorrido pela escola portuguesa, com vista 
à inclusão e participação de todos os alunos, o papel dos 
docentes de educação especial tem sido determinante. 
Contudo, esta participação global, integrada e uníssona 
vai muito para além do seu papel (que não deixará de ser 
fundamental). Enquanto responsáveis pelo futuro da nossa 
humanidade devemos todos, sem exceção, ter a coragem 
para enfrentar os desafios que esta missão nos coloca.

Não são as leis que mudam as mentalidades, é certo, 
mas sim a força do querer, guiada pelos valores da equida-
de, solidariedade e respeito humanos, na busca constante 
do equilíbrio entre os Direitos e os Deveres de cada um de 
nós, enquanto seres sociais!

1. https://dre.pt/application/file/74641842 
2. https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/20170704-medu-inclusao-escolar.pdf 
3. https://dre.pt/application/conteudo/386871 
4. https://dre.pt/application/conteudo/249230 
5. https://dre.pt/application/conteudo/69778954
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Esta pequena obra está dividida em duas partes. Na pri-
meira parte podemos apreciar e analisar os desenhos do 
Daniel para 33 expressões idiomáticas portuguesas e na 
segunda parte surge a contextualização e um breve en-
quadramento teórico-prático da autoria das orientadoras.

O Daniel é um jovem com autismo que frequenta a Es-
cola do 3º ciclo e secundária de Molelos-Tondela. Os dese-
nhos a carvão são uma das suas atividades preferidas, tal 
como fazer as suas próprias animações, com ajuda do com-
putador. Nestes desenhos a carvão ele cria personagens 
meio humanas-meio felinas através das quais representa 
o significado de cada uma das expressões. Como para ou-
tros indivíduos com autismo, é difícil para o Daniel perce-
ber o significado de expressões idiomáticas ou expressões 
populares como também são designadas, utilizadas no 
quotidiano. O significado destas expressões “não pode ser 
depreendido do sentido literal das palavras que as consti-
tuem” temos de avaliar o contexto em que são utilizadas e 
chegar ao significado metafórico e esse é um processo difí-
cil para um jovem com autismo. 

Este livro resulta de um trabalho que decorreu ao lon-
go de dois anos, orientado pelas professoras Manuela Alves 
e Catarina Rios e que teve como objetivo intervir no desen-

volvimento da linguagem e da escrita, através da análise, 
com o aluno, de diversas expressões idiomáticas e da cria-
ção das suas ilustrações.

A contextualização ajuda-nos a perceber como decor-
reu o processo que teve início no ano 2015-16, num traba-
lho mais centrado no aluno e que no ano letivo seguinte foi 
transformado em trabalho colaborativo com a intervenção 
da turma, da encarregada de educação e de outros elemen-
tos que se juntaram ao projeto. Num breve enquadramen-
to teórico é destacada a importância da valorização do 
paradigma de competências da escola do século XXI e a 
necessidade de continuarmos a nortear a nossa ação pelos 
princípios da educação inclusiva, proporcionando a todos 
os alunos condições para estarem na escola, participarem, 
aprenderem e sentirem que fazem parte integrante da co-
munidade educativa. 

Para além de divulgar um trabalho desenvolvido 
numa escola do nosso país e valorizar o talento de um alu-
no com autismo, este livro poderá ser um incentivo para 
outros professores de outras escolas onde as boas práticas 
acontecem, partilharem também as suas experiências.

— Fátima Craveirinha

Recensão

Expressões idiomáticas  
aos quadradinhos
Ilustrações:
Daniel Santos

Orientação:
Manuela Alves e Catarina Rios

Edição:
Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido  
de Figueiredo em parceria com a Associação  
de Solidariedade Social de Lafões (ASSOL)

A mensagem que este livro quer transmitir começa na 
capa ilustrada com uma imagem de uma sala de aula sem 
teto. Uma sala de aula convencional, com filas de mesas 
alinhadas e austeras, com cadeiras voltadas para o único 
lugar onde se espera e deseja concentrar a atenção dos 
alunos: os estrados, o professor o quadro preto. Mas… 
– e aqui se depara a tensão – esta sala tão tristemente 
comum não tem teto e dela se sê um céu azul cheio de 
nuvens e, algumas destas nuvens descem e partilham o 
espaço da sala de aula.

É esta tensão que parece omnipresente neste livro: 
“apesar de tudo” (isto é, destas salas, livros, papéis – de ce-
lulose e sociais), o que é que a ausência de teto e a presença 
do céu e das nuvens pode trazer? Parafraseando uma ex-
pressão muito usada por uma das autoras, este livro ca-
minha, assim, “no fio da navalha”. Talvez no caminho que 
é percorrido por todos os professores, em particular os que 
estão inconformados com o carater transmissor e repro-
dutor da escola.

Logo na introdução o livro diz ao que vem: vem ao 
desafio dos leitores. Apresenta o plano do livro que se or-
ganiza em quatro questões centrais: O insucesso escolar é 
de quem? Como e porquê planificar e fixar objetivos edu-

cativos? Quais as funções e as práticas avaliativas? e final-
mente o que é possível fazer à escola e aos professores para 
melhorar a escola? Logo daqui se entende uma das linhas 
de força do livro: como é que a construção do insucesso 
educativo se relaciona com a construção de uma avaliação 
que pelos seus valores e pelas suas práticas se identifica 
com a legitimação do insucesso. Assim o (in) sucesso e a 
avaliação encontram-se irmanados na mesma família de 
problemas que é a mesma família das soluções.

Mas vamos ver mais de perto.
O primeiro capítulo começa por nos confrontar com 

um conjunto de dados estatísticos que nos despertam para 
uma análise mais fina do insucesso sobretudo quando o 
relacionam com variáveis que não são exclusivamente in-
dividuais. O capítulo dois é dedicado a discutir e proble-
matizar as razões, as metodologias e as modalidades em 
que a planificação educacional se deve passar. Que relação 
existe entre uma aula que está plenamente prevista, pla-
neada e “fechada” com uma aula em que os alunos são ou-
vidos, em que interessam as suas motivações e os seus co-
nhecimentos, em que algo desta planificação tem de estar 
aberta como um processo humano e inevitavelmente im-
previsto. O terceiro capítulo debruça-se sobre a avaliação 

Recensão

Apesar de tudo…
Que podemos nós, 
professores, fazer?
Autoras:
Luiza Cortesão e Maria Arminda Torres

Editora:
Edições Afrontamento, 2018
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Com base na premissa do título dado  
a esta rubrica, apresentam-se diferentes 
livros onde este conceito se manifesta. 
Livros genialmente pensados para falar 
do ser humano, da sua individualidade, 
na sua passagem pelo tempo, do  
modo como convive em sociedade  
ou o tenta fazer, mas principalmente  
na importância crucial da diversidade.

Quebra-cabeças 
Diego Bianki,  
Kalandraka (2017)

Quebra cabeças é original-
mente publicado em 2013, 
exposto na Ilustrate 2014 
(exposição bienal de ilus-
tração em Lisboa na mes-
ma data).

Foi, precisamente, na 
Ilustrarte que o manuseei 
pela primeira vez. Desde 

logo me fascinei pela capa. Quando a observamos logo 
nos seduz, e todo o encanto inicial se completa no folhear 

das suas páginas como um autêntico deleite. Cada uma 
delas constitui-se como um factor surpresa, a par de uma 
mensagem acompanhada de pequeno texto remetendo 
para características únicas e individuais de cada perso-
nagem. A ilustração de enorme criatividade é da respon-
sabilidade do argentino Diego Bianki que une a mensa-
gem inclusiva à ética da reciclagem, revelando-se uma 
experiência indescritível.

Premiado na Feira de Bolonha em 2016, com a Men-
ção Especial atribuída pelo júri na categoria de “Disabi-
lity” chega a sua tradução a Portugal em 2017 pela edi-
tora Kalandraka.

A meio do livro, o leitor é confrontado com um desdo-
brável que convida a um acesso privilegiado de observação 
atenta e minuciosa da mensagem que pretende transmitir. 
Cada página remete para a individualidade de cada perso-
nagem, no respeito pela diversidade.

O trabalho gráfico, para os mais distraídos, é explica-
do no final do livro, com a utilização de inúmeras e diferen-
tes caixas de cartão pintadas, que representam diferentes 
identidades individuais, mas que, tal como no mundo real, 
na verdade se relacionam. O leitor, é nesta seção final, con-
vidado a também ele criar as suas próprias personagens e 
a realizar os seus próprios quebra cabeças.

Este livro/jogo, a par de uma preocupação ecológica, 
“Recuperar, reciclar e reutilizar" logo evidenciada na pági-
na inicial, aborda a existência única do individuo, a sua 
relação com os outros seres na terra, para além do univer-
so, utilizando de certo modo o humor para criar um que-
bra cabeças infinito de um mundo, onde todos estamos 
representados e do qual fazemos parte.

e – sem abdicar de usar a terminologia e as “liturgias” em 
vigor (avaliação diagnóstica, formativa e sumativa), lança 
um olhar novo sobre o que é que mesmo dentro desta es-
trutura é possível mudar, é possível inovar. Do quarto capí-
tulo (que reproduz o título do livro) podemos encontrar as 
mensagens / síntese que este livro quer fazer ecoar. Fala-se 
de alterações na escola, mas realçaria as propostas de alte-
rações que são apontadas ao nível da atuação do professor. 
Elas são: a) estar atento às atitudes que se tomam em si-
tuações de aprendizagem, b) ajudar o aluno a conhecer-se, 
c) ensinar a estudar, d) gerir o programa.

O livro está recheado de exemplos, de reflexões sobre 
situações “práticas” que suscitam a ideia de “praxis”, isto é, 
a de reflexão sobre a prática. É de realçar ainda que o livro 
remete amiúde para “textos como pretextos…”. Estes tex-
tos assumem-se como de uma grande importância para a 
reflexão / formação dos professores. Sabemos que são es-
tas as formas mais comprovadas (e aquelas onde mais es-
perança é depositada) na alteração consolidada de valores 
e práticas educativas. Usar estes textos como pretextos de 
reflexão – individual ou coletiva – ou ainda como mate-
riais de formação a qualquer dos níveis e momentos, é en-
contrar textos críticos, pertinentes e desafiadores para o 
desenvolvimento e progresso profissional dos professores.

Nada melhor que as palavras das autoras para sinte-
tizar a contribuição deste livro: “Não se pode conceber a es-
cola como uma instituição que escolhe e promove só aqueles 
alunos que, por razões várias, têm mais facilidade em en-
tender e de se interessar pelas propostas pedagógicas que 
habitualmente lhes são oferecidas. Pelo contrário, a escola 
tem de procurar promover todos e cada um, tem de fomen-
tar o êxito através do êxito, tem de valorizar as diferenças 
detetadas nos estudantes, tomando-as como uma fonte de 
recursos para um ensino mais rico, criativo, aberto, inclusi-
vo e democrático” (pg. 17)

Um livro a ler, uma proposta a refletir para depois se 
poder caminhar de olhos abertos.

— David Rodrigues

Instantes inclusivos…

Somos todos parte do mesmo mundo, 
mesmo sendo diferentes.
— Elvira Cristina Silvax
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Orelhas de Borboleta 
Texto de Luisa Aguilar, 
Ilustração de André  
Neves, Kalandraka (2011)

Orelhas de borboleta, de 
certo modo, através de al-
guma ironia combate os 
estereótipos do famigera-
do “bulling”, em que mui-
tas vezes as crianças se 
veem confrontadas, mas 

sendo também elas atores. Dos dois lados, vemos os que 
são alvo de troça e os que recebem esses rótulos.

De modo humorístico, com alguma ironia, a perso-
nagem alvo de troça, a par do reforço da figura maternal, 
como suporte, valoriza os seus apontados defeitos, apre-
sentando-os como relevantes nas analogias que faz. Mara, 
a personagem não só brinca com os outros como consigo 
própria. O texto sensível, direto mas também poético de 
Luísa Aguilar desfila a par da poesia da ilustração de An-
dré Neves que combinando diversos materiais e diferentes 
texturas nos transporta para um mundo sensível e poético 
do respeito pelo outro.

Livro finalista do IV Prémio Nacional CIttá Di Bella 
2008 (Itália).

Os de cima e os  
de baixo (2009),
Texto e ilustração  
de Paloma Valdivia, 
Kalandraka

Pautado pelas diferenças 
de viver em mundos pa-
ralelos, também as seme-
lhanças fazem parte do 
mundo que habitamos. 
As divergências podem 

mesmo completar-se ou existir em simultâneo e no desejo 
universal podemos até coexistir juntos, não existindo desse 
modo a diferença espacial que nos separa.

Texto e ilustração da Chilena Paloma Valdivia que in-
teligentemente nos mostra de modo humorístico em dois 
tempos, ilustrações simétricas de cores suaves. Ao manu-
sear este livro, o mesmo convida o leitor a fazê-lo de modo 
antagónico à leitura habitual. Com base na referência es-
pacial, texto e imagem podem ser lidos em diferentes po-
sições e sentidos da narrativa social e estética, chegando 
mesmo, após um voo, a misturar-se habitantes das diferen-
tes latitudes. Um livro que deliciosamente nos transporta 
para o que somos e onde pertencemos.

A Orquestra
uma volta ao mundo  
à procura dos músicos
Cloé Perarnau, 
Planeta Tangerina (2018) 

Livro de grande formato, em 
forma de jogo, solicita ao lei-
tor a busca de diversos per-
sonagens. Em jeito de “Onde 
está...”, a narrativa convida 
a uma viagem pelos vários 
países do globo, na busca 
dos diversos músicos que em 

véspera de concerto desapareceram.
Replicando a ideia de postais ilustrados, o maestro re-

cebe pistas para localizar os músicos. De modo curioso exis-
tem algumas analogias entre os instrumentos e as cidades 
onde se encontram os respetivos executantes. Uma viagem 
musical através do conhecimento do mundo onde vivemos 
para olhos bem atentos aos pormenores da ilustração.

O tempo do gigante
Texto de Carmen Chica, 
Ilustração de Manuel Marsol, 
 Orfeu Negro (2015)

O tempo do gigante, é tempo 
de qualquer um de nós, por-
que o tempo é o que fazemos 
dele ou o que damos valor 
na sua passagem. Um des-
file das estações do ano, da 
memória e da nostalgia da 
passagem dos dias. Porque 
muito frequentemente, não 

se passa nada de especial nas nossas vidas. Episódios que 
simplesmente acontecem, nada de extravagante. Apenas a 
memória e a passagem do tempo.

O texto simples, elucida o leitor para o pensamento 
do personagem, na linearidade do seu pensamento na lei-
tura da vivência dos seus dias. A ilustração acompanha a 
reflexão do personagem, remetendo o espectador para um 
olhar mais atento e preciso do que por vezes acontece à 
nossa volta, sem que se dê conta.

A ilustração arrebatadoramente sedutora, de Manuel 
Marsol, de cores pálidas com alguma opacidade, transpor-
ta-nos para a sensibilidade poética do mundo em nosso 
redor. Do que cuidamos enquanto existimos, do que valori-
zamos nas memórias que transportamos.

Livro de grande formato, publicado originalmente em 
Portugal, na referida edição. Feliz opção da editora, que 

pela escolha poética e estética da obra supracitada lhe va-
leu posteriormente sucessivas edições estrangeiras (Espa-
nha, Korea, China).

Livro galardoado com o Prémio Amadora BD em 2015 
para Melhor Ilustração de Livro Infantil, tendo em 2016, 
este festival dedicado uma exposição ao ilustrador e à sua 
obra. Cinco das suas ilustrações foram premiadas com o 1º 
prémio do Catálogo Iber-Americano de Ilustração (2014).

Obrigado a todos
Texto de Isabel Minhós 
Martin,; Ilustração de 
Bernardo Carvalho;  
Planeta Tangerina (2016, 
1ª edição – 2006)

Obrigado a todos remete 
para a circularidade des-
ta rubrica. Todos fazemos 
parte de um mesmo mun-
do. Não vivemos sozinhos, 
dependemos e aprende-

mos com os outros. Conhecemo-los e intrinsecamente co-
nhecemo-nos a nós próprios. Descobertas e experiências 
relevantes no desenvolvimento de cada um que transfor-
ma a nossa identidade. Por isso mesmo, a personagem 
deste livro sente-se grato com a partilha e decide que essa 
aprendizagem deve ter um retorno, neste caso, em forma 
de agradecimento.

O texto, de modo linear, acompanha o conhecimento 
do personagem no desenvolvimento da sua aprendizagem, 
dir-se-ia, das pequenas coisas da vida. Mas essas singulari-
dades são afinal pormenores tão relevantes para as carac-
terísticas que temos, algumas delas que assimilamos na 
apropriação das relações e dos afetos. De ligações e cone-
xões textuais tão bem acompanhadas da ilustração equili-
brada entre cores quentes e frias, de guache e acrílico, em 
formato quadricular, como que parecem encaixilhadas, de 
certo modo como de um álbum de fotos se tratasse. Talvez 
porque, retemos na memória, imagens das vivências e his-
tórias que cada um de nós impregnou na pele. Somos parte 
da memória que com os outros partilhamos.
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Pretendemos balizar o conteúdo deste dossier temático atra-
vés de três grandes teias que entrelaçam a sua filosofia de 
modo peculiar: conhecer, explorar e transformar! Da união 
destes laços encadeados destacamos o conhecer tendências 
educacionais mais inovadoras, neste caso concreto, sobre a 
estrutura metodológica do Desenho Universal para a Apren-
dizagem (DUA), explorar, planificando e implementando, pro-
jetos renovadores no processo de ensino e aprendizagem, e 
transformar, no sentido de mostrar fazendo, ainda que através 
de ensaios, envolvendo TODOS e construindo uma verdadeira 
comunidade de aprendizagem inclusiva, rumo ao sucesso e à 
participação plena.

Numa primeira fase faremos uma breve contextualiza-
ção do tema, aludindo à origem do DUA, demonstrando a sua 
relevância para a nova legislação que altera o Decreto-Lei 
n.º3/2008, de 7 de janeiro, e para servir as necessidades da 
Escola do século XXI. Seguidamente a ênfase recairá no cur-
rículo através da análise das limitações na gestão deste, per-
filando os benefícios do DUA enquanto modelo pedagógico 
de apoio à Escola Inclusiva. A centralidade do tema consiste 
no entendimento das vantagens em empreender um currículo 
desenhado à medida das necessidades dos discentes que fre-
quentam a Escola do século XXI, nomeadamente o ser flexível, 

acomodar todos, proporcionar apoios e desafios adequados 
e construir ambientes de aprendizagem livres de barreiras, 
onde não cabe, nem tem cabimento a valorização das limita-
ções e/ou diagnósticos de cada um dos alunos. Finalmente 
abordaremos a aplicação do DUA na sala de aula, mostrando 
exemplos práticos de planificações e de grelhas de avaliação 
para diferentes níveis de escolaridade. Estes instrumentos 
são passíveis de serem testados nas nossas escolas, dese-
javelmente através da aplicação do novo regime legal da In-
clusão Escolar, constituindo propostas pedagógicas válidas 
para posterior análise e reflexão, no sentido de se discutir a 
sua utilidade e eficácia para o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas inclusivas.

Operacionalizar estas questões de forma refletida é o 
repto que vos deixamos! Obviamente que estas serão imbuí-
das de significado que façam sentido nos vossos contextos, 
palco de dinâmicas motivadoras mediadas pelo vosso sentido 
de (re) construção constante. Só assim será possível firmar o 
caminho, certamente fazendo e desfazendo os laços dos en-
laces das teias acima mencionados, de modo individual e co-
letivo. Acreditamos ser premente que os conhecimentos dos 
docentes sofram uma atualização contínua, dado a exigência e 
o devir que lhe está subjacente nos dias de hoje.

Introdução

The principles of inclusion and equity are, 
then, not only about ensuring access 
to education, but also about having quality 
learning spaces and pedagogies that enable 
students to thrive, to understand their 
realities, and to work for a more just society”
(UNESCO, 2017, p.18)

Ao longo dos tempos, mormente nos mais recentes, têm-se 
procurado instituir referenciais que têm surgido como pedras 
angulares ao processo evolutivo da inclusão, tendência que se 
tem tornado ainda mais evidente nos nossos dias. 

A frase supra surge como fundamento deste dossier te-
mático, rumo à Escola Inclusiva em pleno, cujo enfoque moti-
vacional desabrocha da necessidade de aprofundar conheci-
mentos sobre a base metodológica do Desenho Universal para 
a Aprendizagem (DUA), sobretudo perfilando a edificação de 
uma escola enquanto comunidade de aprendizagem inclusi-
va (Curcic, 2009; Katz, 2012). É claro que podemos advogar 
igualmente a premência que sentimos em capacitar e apoiar 
os docentes a “chegarem” a todos os alunos sem exceção, de 
modo a que nenhum fique para trás (UNESCO, 2015), através 
de uma abordagem diferenciada, compreensiva e inclusiva do 
currículo. Estas premissas alicerçadas “no legado de Jomtien 
e Dakar” são reiteradas na Declaração de Incheon (Fórum 
Mundial de Educação, 2015, p. 4), encontrando-se ratificadas 
em inúmeros compromissos nacionais e internacionais de que 
Portugal é signatário.

A metamorfose passa necessariamente por equacionar 
os processos pedagógicos da Escola e particularmente das 
salas de aula ao nível da gestão curricular e pedagógica das 

atividades e dos procedimentos avaliativos, garantindo-se o 
acesso e o sucesso, a participação efetiva de TODOS nas 
aprendizagens do “currículo comum”, recorrendo a metodo-
logias flexíveis e inovadoras que favoreçam a criatividade, a 
responsabilidade, a autonomia, a partilha, a interação em prol, 
como adjetiva Katz (2013), de um ambiente colaborativo en-
volvente e participativo (p.33). Tomlinson e McTighe (2010) 
apontam para a “diferenciação pedagógica" em intrínseca 
subsidiariedade com a “flexibilidade curricular”, associando 
um ensino personalizado e ajustado às necessidades indivi-
duais da diversidade dos alunos, portanto direcionado para o 
perfil de aprendizagem de cada um. O desafio encetado incide 
numa panóplia de alternativas, sobretudo na mobilização de 
uma diversidade de metodologias disponíveis para otimizar a 
tomada de decisões dos docentes (como gerir a sala de aula 
e o processo de aprendizagem: acompanhamento, organiza-
ção de espaços e tempos, materiais/recursos, procedimentos 
e avaliação) e centra-se igualmente sobre os alunos (o quê e 
como aprender, o que é favorável ao seu compromisso e en-
volvimento numa tarefa, como pôr em prática estratégias de 
aprendizagem, como utilizar os recursos disponibilizados na 
sala de aula e fora dela em contextos significativos para os 
aprendentes…) Imprime-se uma dinâmica flexível e diferencia-
da ao processo e também nas diferentes formas de aprender e 
de trabalhar ao adotar uma abordagem global ou parcelar, em 
privilegiar a análise ou a síntese, o trabalho autónomo ou com 
inequívoca orientação (Zakhartchouk, 2014), capitalizando 
energias sólidas e consistentes inerentes ao trabalho colabo-
rativo. Assim, será possível cocriar forças vivas que conferem 
uma miríade de novas oportunidades para o desenvolvimento 
curricular, profissional, cívico e humano dos diferentes atores, 
enquanto agentes ativos e transformadores da comunidade 
educativa ampliando uma escola crescentemente inclusiva.

A mudança de paradigma decorre também da convergên-
cia do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC) 

Contextualização 
do Desenho Universal 
para a Aprendizagem
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de modo a torná-lo adequado às exigências da Escola do sé-
culo XXI e habilitá-lo como instrumento capaz de satisfazer as 
necessidades pedagógicas de todos os alunos. Neste sentido 
devemos considerá-lo numa perspetiva mais ampla de outras 
iniciativas da política educativa, tais como:

•	 The National Skills Strategy 

•	 The National Programme for Promoting School Success

•	 New Pedagogical Orientation for Pre-School  
(with associated investment)	

•	 Reinvestment in in-service training 

•	 The New Law for Inclusion 

•	 Changes in assessments (focusing on formative 
assessment and a diversity of instruments)  

•	 INCoDe.2030 (a strategy for promoting 
digital competency) 	

•	 The National Reading Plan 

•	 The National Education Strategy for Citizenship”  
(OCDE, 2018a, p. 8)

Um olhar integrado para o quadro legal que suporta a flexibili-
dade curricular, nomeadamente o Despacho n.º 5908/2017, de 
5 de julho, o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigató-
ria (PA), assim como as Aprendizagens Essenciais (AE), per-
mitem dissecar orientações práticas para o desenvolvimento 
de uma educação de qualidade inclusiva e equitativa, que vai 
ao encontro dos princípios orientadores do novo regime legal 
para a Inclusão Escolar. Identicamente, a análise da legislação 
transversal e dos documentos orientadores aí entrosados, le-
vam à compreensão de problemas iníquos relacionados com a 
ineficácia do modelo industrial massificado, em oposição a um 
modelo social de ensino que aposta numa escola democrá-
tica e inclusiva, que exige uma responsabilidade consentida, 
compartilhada e partilhada por TODOS, incluindo as lideran-
ças de Escola. Debatem-se assim os sentidos profundos das 
AE, apoiadas no PA, construídas de acordo com o expresso 
no projeto The Future of Education and Skills 2030 (OCDE, 
2018b). As AE assumem-se como alavancas do referencial 
curricular, gravitando em torno da complexa formação cientí-
fica, cultural e humanista que se requer hoje dos cidadãos, 
constituindo-se como “eixos estruturantes de conhecimentos, 
capacidades, atitudes e valores, processos que se aproximam 
de um nível mais aprofundado e mais rico de competências e 
aprendizagens exigidas à saída da escolaridade obrigatória” 
(Roldão, Peralta & Martins, 2017, p.7). No PA é sublinhado 
que “todos os alunos têm direito ao acesso e à participação 

de modo pleno e efetivo em todos os contextos educativos” 
(DGE, 2017, p.13), o que emerge identicamente distinguido a 
nível mundial, particularmente pela Agência Europeia para as 
Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva (2014) e pela 
UNESCO (2017), bem como noutros documentos internacio-
nais. Na nossa realidade educativa, em matéria de direitos e 
de acesso, há marcas evidentes de que “98%” das crianças 
e jovens com necessidades especiais frequentam o sistema 
regular (ONU, 2016; Relatório Nacional para a Implementação 
da Agenda 2030, 2017), o mesmo não sucede com a partici-
pação (UNESCO, 2017).

As necessidades do século XXI convocam todos os ato-
res a cumprirem conscientemente o seu papel rumo a uma 
Escola que promete a todos um maior sucesso, sendo basi-
lar refletirmos profundamente sobre os conceitos polissémi-
cos de igualdade, equidade e remoção de barreiras, aliados 
às expressões “every learner matters and matters equally” 
(UNESCO, 2017, p.12) e “no child is left behind” (Alves, Ri-
beiro & Simões, 2013a), o que nos direciona para o potencial 
pedagógico do DUA. Esta viragem, reflexiva, que nos instiga 
nestes tempos de mudança, será sempre mais profícua se for 
enraizada num sentimento de pertença, no trabalho de equipa 
(Moreira, 2012; Perrenoud, 2002) e se não for desligada dos 
contextos de aprendizagem dos alunos. Mudar a escola sig-
nifica alterar parâmetros de funcionamento: o currículo (o que 
aprender), a forma de agrupar os alunos bem como o critério 
de agrupamento (por interesses ou outro critério), a didática 
(ensino individual, presencial, à distância, via computador, 
mediada pelo professor etc.) e as formas de avaliação. Qual-
quer destas alterações envolve ruturas radicais na estrutura 
escolar e no sistema – e, por isso, é tarefa hercúlea mudar 
a escola! Nesta sequência, a transformação do currículo num 
instrumento acessível e inclusivo para TODOS os alunos é o 
desafio emergente e o foco principal da nova lei, que estipula 
no seu Preâmbulo “a importância de cada escola conhecer as 
barreiras que cada aluno possa ter no acesso ao currículo e às 
aprendizagens, de modo a que seja possível eliminá-las e levar 
todos e cada um dos alunos ao limite das suas potencialida-
des” (DGE, 2017).

Neste contexto, recentramo-nos no paradigma DUA en-
quanto abordagem inclusiva flexível, personalizada, alternativa 
do currículo, que implica não só a rentabilização, como tam-
bém a gestão equilibrada das diferenças, características re-
sultantes da heterogeneidade e da matriz idiossincrática dos 
estudantes, respondendo eficazmente ao padrão da diversida-
de. “Importa que a expressão no child is left behind seja im-
buída de um significado real, como reforçam os compromissos 
assumidos pelo nosso país em documentos referenciais da 
Escola Inclusiva” (Alves et al., 2013a, p. 126), o que também é 
defendido por Nunes e Madureira (2015). Se este pressuposto 
induz para a questão da universalidade (acomodando todos 
os utilizadores), o que cruza com as medidas universais no 
novo enquadramento legal sobre a Inclusão Escolar, é crucial 
discernirmos os conceitos de Desenho e de Aprendizagem 

intrínsecos ao DUA e alcançarmos as suas interseções com 
o sucesso educativo de TODOS e de cada UM dos alunos. 
Nos anos 90, um grupo de investigadores, incluindo o arqui-
teto Ronald Mace, colaborou na definição dos “Seven Princi-
ples of Universal Design”, que, segundo Burgstahler (2007) 
assentam: no uso equitativo, flexível, simples e intuitivo, na 
percetibilidade da informação, na tolerância ao erro, no baixo 
nível de esforço físico, no tamanho e espaços adequados e 
acessíveis para aproximação e uso. Estes aspetos foram trans-
postos para a educação pela abordagem DUA e valorizados 
através de um currículo desenhado pelos docentes de forma a 
minimizar barreiras e a maximizar as oportunidades equitativas 
de aprendizagem para todos (CAST, 2014; Hitchcock, Meyer, 
Rose & Jackson, 2002). Não se trata, pois, de uma solução 
educacional que encaixa no ensino tradicional, tipo tamanho 
único (one-size-fits-all), mas sim de uma construção curricular 
construída à medida das necessidades individuais, dos inte-
resses e expectativas de cada aluno (Alves et al., 2013a; Alves, 
Ribeiro & Simões, 2013b; Meyer, Rose & Gordon, 2014; Nunes 
& Madureira, 2015).

As referências estruturais do DUA remetem para estu-
dos e investigações recentes da neurociência, que visa apoiar 
os docentes a desafiarem apropriadamente todos os alunos 
a partir da adoção de objetivos de aprendizagem adequados, 
escolhendo e incrementando materiais e métodos efetivos e 
desenvolvendo formas justas e rigorosas para avaliar o pro-
gresso dos alunos, envolvendo-os (Meyer et al., 2014; Rose & 
Meyer, 2002). Além disso realçamos que os objetivos têm que 
ser claros, devem desafiar o aluno e não excluir ninguém; os 
métodos devem ser diversificados e continuamente ajustados 
às necessidades dos alunos de forma a promover um ambien-
te colaborativo e aprendizagem; os materiais devem estar ali-
nhados com os objetivos e envolver os alunos proativamente; 
a avaliação deve ser flexível, frequente e construtiva, dando 
informação justa sobre o progresso dos alunos e promoven-
do evidências inequívocas para eles autorregularem as suas 
aprendizagens; (Meyer et al., 2014). Os recursos/materiais 
concebidos à luz dos princípios do DUA também auxiliam os 
professores a guiarem as suas práticas educativas inclusivas 
(Alves, Ribeiro & Simões, submetido), investindo em alunos es-
tratégicos, conhecedores e experientes, persistentes e moti-
vados para prosseguirem e ampliarem a própria aprendizagem 
(Alves et al., 2013a; Alves et al., 2013b; Meyer et al., 2014; 
Nunes & Madureira, 2015; UNICEF, 2014). O DUA reconhece 
que o cérebro processa a informação de várias formas e com-
preende os princípios da aprendizagem cerebral (Alves et al., 
2013a; Alves et al., 2013b; Caine, McClintic & Klimek, 2006), 
indo ao encontro do potencial de aprendizagem de cada aluno, 
(Alves, 2009; CAST, 2014; DGE, 2017; Fonseca, 2014). Con-
substancia-se com a Teoria das Inteligências Múltiplas (Gard-
ner, 1995), com as teorias de aprendizagem defendidas por 
Piaget, Vygotsky, Bruner e Bloom (Alves et al., 2013a; Nunes 
& Madureira, 2015), abrindo a possibilidade de ensinar através 
de “múltiplos meios”, com ferramentas adequadas e nível de 

desafio ajustado a cada situação educativa (Silver, 2005). Es-
tes pressupostos, que alicerçam o processo de aprendizagem 
do DUA privilegiam as redes neuronais, sobretudo a interliga-
ção das redes de reconhecimento, de estratégia e afetivas en-
volvidas nos processos diferenciados de ensino e aprendiza-
gem dos alunos (Alves et al., 2013a; Alves et al., 2013b; Meyer 
et al. 2014; Nunes & Madureira, 2015; UNICEF, 2014). Subs-
crevemos, tal como Meyer et al. (2014), que o DUA valoriza o 
envolvimento e participação efetiva dos alunos, oferecendo um 
elevado grau de flexibilidade, de interação de conteúdos e de 
opções para os professores adequarem as suas práticas em 
sala de aula às contingências da Escola do século XXI.

Ao contrário dos anteriores modelos de elegibilidade em 
educação especial nesta nova legislação são definidas ba-
ses metodológicas que dizem respeito a TODOS os alunos 
e que lhes permite (a TODOS) o acesso ao currículo através 
de um contínuo de medidas universais, seletivas e adicionais, 
definidas a partir dos resultados que sustêm a tomada de de-
cisão relativa aos apoios/suportes a mobilizar em determina-
dos momentos e para cada um dos alunos. Salienta-se ainda 
que é imprescindível o envolvimento de toda a comunidade 
educativa (restrita e alargada) para o sucesso de TODOS e 
de cada UM dos alunos, no sentido de urdir uma nova visão 
e cultura de Escola para alimentar uma linha de atuação coo-
perativa com consequências para todos (UNESCO, 2017). 
Tendo em mente este fio condutor, atribui-se ao padrão peda-
gógico DUA uma importância maior em todo este processo, 
independentemente do nível da pirâmide em que se situem 
as medidas que os alunos venham a necessitar. Revisitando 
a frase supra (com a qual iniciámos este trabalho), faz todo 
o sentido recorrer ao DUA para potenciar, anuindo o que al-
guém disse, (cito de cor) “uma escola palco de diálogo, raiz 
do conhecimento e pilar de cidadania”.

Nestes tempos onde muito para além do aprender temos 
que desaprender, urge procurar na literatura modelos estrutu-
rais, respostas válidas e científicas, que nos possibilitem olhar 
para a Escola de uma forma mais integrada, atualizada e efi-
ciente, cultivando diariamente a inovação e a criatividade. Isto 
equivale a refutar a “medicalização do próprio ensino”, ou seja, 
uma intervenção que se focaliza nas dificuldades dos alunos 
como algo crónico, ou proveniente do seu quadro patológico, 
conceções que não dão, obviamente, resposta às necessida-
des e desafios da Escola do século XXI.
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Padronização do currículo; 
Homogeneidade, tratar todos os alunos 
como se fossem um só; Fragmentação  
do conhecimento; Uniformização do 
espaço e do tempo; Turmas fixas; 
Vinculação de professores a grupos de 
alunos; Professor no centro do processo…
Falência da gramática escolar (Tyack & Tobin, 1994)

AcomodAr Todos, 
ulTrApAssAndo bArreIrAs 

Apesar dos esforços e progressos já realizados em termos de 
políticas públicas de educação e de mudanças de práticas 
educativas, a Escola tem tido dificuldade em romper com uma 
cultura organizacional e pedagógica onde princípios como a 
seletividade, a homogeneização, a competitividade e o ensino 
simultâneo, característicos da Escola da Era Industrial, conti-
nuam a constituir-se como barreiras que inibem a participação 
de uma população escolar, onde a diversidade é, hoje, a regra.

Ainscow e Miles, citados por Nunes & Madureira (2015) 
consideram que a falta de recursos ou de experiência dos pro-
fissionais, a inadequação de programas, de métodos de ensino 
e de atitudes constituem fatores que condicionam, negativa-
mente a participação e a aprendizagem.

Neste contexto o Desenho Universal da Aprendizagem 
(DUA) afigura-se como um modelo facilitador de práticas pe-
dagógicas diversificadas, flexíveis, motivadoras e inclusivas, 
permitindo a cada indivíduo, independentemente da sua diver-

sidade, a acessibilidade à aprendizagem e ao conhecimento, 
através da redução e da eliminação das barreiras, sendo este, 
um elemento-chave para a planificação de práticas personali-
zadas, significativas e adequadas (Rose, Meyer & Hitchcock, 
2005). Subjacente a este princípio está, naturalmente, a firme 
convicção de que o benefício da acessibilidade de alguns fa-
vorece a universalidade da população.

Através de um ensino de qualidade que atenda à natureza 
única e singular de cada aprendente, ao seu estilo de apren-
dizagem e de processamento da informação, o DUA pretende 
garantir a cada UM e a TODOS o acesso ao currículo e por 
consequência à aprendizagem e ao sucesso educativo, atra-
vés de abordagens flexíveis, personalizadas e adequadas às 
necessidades individuais. O mesmo permite, ainda, definir ob-
jetivos educativos e problematizar estratégias, materiais e for-
mas de avaliação pertinentes para todos os alunos e não ape-
nas para alguns (CAST, 2014). Segundo Alves et al. (2013b) o 
DUA é uma conceção inovadora e com um enorme potencial 
que preconiza o desenho de um currículo de forma a incluir 
objetivos, métodos, materiais e avaliações que apoiem os alu-
nos, através da redução de barreiras e, simultaneamente, pro-
videnciando um apoio efetivo à aprendizagem. Para este efeito, 
muito tem contribuído os avanços científicos e tecnológicos, 
nomeadamente, nas áreas das ciências da educação, das neu-
rociências, do desenvolvimento humano e da pesquisa educa-
cional (CAST, 2014; Rose & Meyer, 2002), através de pesqui-
sas notáveis em relação ao funcionamento do cérebro durante 
o processo de aprendizagem, fornecendo uma base sólida 
para a compreensão de como o cérebro aprende e como se 
podem proporcionar percursos e processos de aprendizagem 
com impactos positivos para todos os alunos. Foram identifi-
cadas três redes neuronais distintas envolvidas no processo 
de aprendizagem, como ilustra Alves et al. (2013a):

Desenho Universal 
para a Aprendizagem: 
modelo pedagógico de apoio 
à Educação Inclusiva

i) as redes afetivas relacionam-se com a motivação para 
a aprendizagem; ii) as redes de reconhecimento referem-se 
ao que aprendemos; iii) as redes estratégicas relacionam-se 
com o “como” aprendemos. Estas englobam dispositivos para 
responder a TODOS os alunos, através de múltiplas formas 
de apresentação, de ação/expressão e de motivação/avaliação 
(Meyer et al., 2014), impulsionando abordagens diversificadas 
e flexíveis de apresentação e expressão da informação, dado 
que uma abordagem única cria, forçosamente, barreiras no 
acesso ao currículo. Tornar a informação acessível é o primeiro 
passo para apoiar os alunos na aquisição de conhecimentos 
e para ultrapassar barreiras. Neste sentido, CAST (2014) de-
senvolveu três princípios interligados com as redes neuronais 
destinados a facilitar a aprendizagem, a responder e a acomo-
dar TODOS os alunos:

1. Proporcionar múltiplos meios de representação: o "Quê" da 
aprendizagem, referindo-se à dimensão da apresentação 
da informação e dos conteúdos a partir de diferentes meios 
de suporte, utilizando várias formas de representação para 
um mesmo conceito. Esse princípio sugere que se ofere-
ça meios personalizados na apresentação da informação, 
opções percetivas e alternativas à informação auditiva e 
visual, escolhas para o uso da linguagem, expressões ma-
temáticas e símbolos através de esclarecimentos relativos 
ao conteúdo, forma de apresentação, terminologia utilizada, 
sintaxe e estrutura flexível da informação. De acordo com 
este princípio é necessário pôr em evidência interações, 
padrões, ideias principais e conexões evocando e ativan-
do os conhecimentos prévios, orientar o processamento 
da informação, a visualização, a manipulação e maximi-
zando os processos de transferência e generalização.	

2. Proporcionar múltiplos meios de Ação e Expressão: o "Como" 
da aprendizagem, o que pressupõe que os alunos aprendem 
de maneira diferente e, como tal, diferem também na forma 
como expressam as suas aprendizagens. Os métodos de 
ensino associados a este princípio consistem na antecipa-
ção das barreiras à aprendizagem, assim como na escolha 
de materiais e práticas que são flexíveis e possibilitam su-
perar essas barreiras. A ação e expressão dos alunos po-
dem ser promovidas pela utilização de múltiplos meios para 
a comunicação ou instrumentos variados para a construção 
e composição e ainda através de meios de suporte com ní-
veis graduais de apoio ao desempenho e participação do 
aluno, o que consequentemente facilita a monitorização do 
processo de ensino e aprendizagem, diversificando métodos 

de resposta. O professor pode ainda oferecer opções para 
as funções executivas, orientando os alunos para o estabe-
lecimento de metas adequadas às capacidades de cada um 
e de todos os alunos e apoiar os processos de planificação 
e estratégias de desenvolvimento, assim como potencializar 
a capacidade dos alunos para avaliarem e monitorizarem o 
progresso da sua própria ação e expressão.

 
3. Proporcionar múltiplos meios de Envolvimento: o "Porquê" da 

aprendizagem. Este princípio reporta-se à dimensão afetiva, 
salientando igualmente a importância da motivação e do en-
volvimento dos alunos. O processo de aprendizagem deve 
criar opções para incentivar o interesse, o esforço e a per-
sistência, minimizando a insegurança e a ansiedade, onde o 
acolhimento, o envolvimento e o feedback constante relati-
vamente à regulação de todo o processo de aprendizagem 
são determinantes, facilitando assim a capacidade individual 
de superar dificuldades e desenvolvendo a autoavaliação e a 
reflexão. Releva ainda a promoção de escolhas individuais e 
da autonomia, a colaboração e o sentido de comunidade em 
sala de aula e, no âmbito dos grupos de trabalho, bem como 
a autorregulação das aprendizagens por parte dos alunos, 
projetando expectativas e antecipações.

Deste modo, tendo como linha orientadora as opções in-
trínsecas aos três princípios, acomodar implica criar oportuni-
dades de aprendizagem efetivas e inclusivas para TODOS (o 
que cruza com as medidas universais emanadas no regime legal 
para a Inclusão Escolar), inibindo paulatinamente todas as bar-
reiras que interferem com a mesma. Preconiza-se ainda, que as 
práticas pedagógicas sejam reformuladas de modo a permitir 
que alunos com diferentes capacidades e especificidades te-
nham acesso ao currículo em contexto com os seus pares e 
possam fazer parte da aprendizagem comum. Concordamos 
com Ainscow & Miles, citados por Nunes & Madureira (2015) 
quando referem que é necessário que a Escola se reestruture 
no sentido de acolher todos os alunos, independentemente das 
suas deficiências ou origem, distanciando-se assim de explica-
ções sobre o fracasso escolar baseadas nas características in-
dividuais das crianças, dos alunos e das suas famílias.

Responder à heterogeneidade e diversidade de todos os 
alunos com background educacional e cultural diversos é um 
imperativo da Escola que se pretende inclusiva e assente no 
direito inalienável de todos os indivíduos, o que se traduz e ma-
terializa no acesso ao currículo e na aquisição de aprendizagens 
efetivas e competências para participarem e contribuírem de 
forma ativa na sociedade, bem como serem aceites e respei-
tados, independentemente das diferenças que revelem. Nesta 
perspetiva, o DUA pode proporcionar benefícios muito significa-
tivos uma vez que tem por finalidade a remoção de toda e qual-
quer barreira para a efetivação do processo de aprendizagem 
e permite flexibilizar o processo de ensino, sem alterar o nível 
de desafio para os alunos e propiciando formas alternativas de 
acesso e envolvimento na aprendizagem, atenuando a necessi-

i) ii) iii)
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dade de adaptações curriculares com vista ao desenvolvimento 
de práticas inclusivas, incidindo na maximização da aprendiza-
gem para todos os alunos (Rose & Meyer, 2006).

Por outro lado, reduzir barreiras significa ainda oferecer 
acomodações, adequações, na apresentação e na expressão da 
informação e suportes de apoio à aprendizagem, mantendo as 
expetativas de realização e de sucesso, até ao limite do potencial 
de todos e de cada um, independentemente das especificidades 
e necessidades educativas. Consideramos ainda que os avan-
ços relativamente ao modo como se processa a aprendizagem 
a nível cerebral (com a interligação a cada um dos princípios as-
sociados) são importantíssimos, pelo que nos parece evidente 
que o alinhamento das estratégias do DUA com as redes de co-
nhecimento, as redes estratégicas e as redes afetivas facilitam o 
acesso ao conhecimento e ao currículo, permitindo a implemen-
tação de estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem.

O modelo pedagógico DUA favorece a criação de “am-
bientes de aprendizagem significativos, concretos, vivos e de-
safiadores, que capitalizem a imensa capacidade dos cérebros 
para aprender” (Alves et al., 2013a), antecipando as barreiras 
que possam dificultar o processo de ensino e de aprendizagem 
e assegurando o acesso, a participação e o sucesso de todos 
os alunos. Para tal, é preciso construir a aprendizagem com os 
alunos, construir pedagogias da relação, da participação, da co-
municação, da partilha (Nóvoa, 2014), daí que (re)inventar e (re) 
pensar a Escola e as práticas na sala de aula implementando 
respostas educativas flexíveis, respondendo à diversidade e ini-
bindo barreiras, no sentido de acomodar TODOS e cada UM, é 
o desafio e a oportunidade com que nos deparamos!

FlexIbIlIdAde – A essêncIA do desenho  
unIVersAl pArA A AprendIzAgem

O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) é um cons-
tructo teórico-prático orientado para desenvolver currículos 
flexíveis. É uma abordagem metodológica que visa aumentar 
a flexibilidade no ensino, considerando as necessidades de 
todos os alunos e diminuindo as barreiras que, frequentemen-
te, limitam o acesso dos alunos a materiais, aprendizagens e 
avaliações, em sala de aula (Rose & Meyer, 2002).

O Despacho n.º 5907/2017, de 5 de julho, oferece uma 
oportunidade e o DUA sugere um percurso! Efetivamente, 
os currículos tradicionais apresentam uma série de entraves 
que limitam o acesso dos alunos à informação e, sobretudo, à 
aprendizagem. Todo o processo DUA está intimamente com-
prometido com a diferenciação curricular, implicando que o 
professor seja dúctil na sua abordagem ao ensino, ajuste o cur-
rículo e a apresentação da informação aos alunos, percebidos 
como aprendentes, em lugar de esperar que estes se modifi-
quem a si mesmos. Por outro lado, não se trata de adaptar o 
conteúdo curricular a fim de reduzi-lo para alguns alunos, mas, 
sim, de flexibilizá-lo para que TODOS se reconheçam nele e 
sejam protagonistas do próprio processo educativo.

O DUA orienta o desenvolvimento de currículos diferen-
ciados e flexíveis, utilizando três princípios (Figura 1), que in-
cluem três componentes essenciais na organização dos pla-
nos de aula: métodos múltiplos e flexíveis de apresentação dos 
conteúdos, métodos múltiplos e flexíveis de ação e expressão 
e, opções múltiplas e flexíveis para o envolvimento. Paralela-
mente, o DUA apela ao estabelecimento de uma relação in-
trínseca das três diretrizes atrás referidas com três redes ce-
rebrais de aprendizagem: reconhecimento, estratégia e afeto 
(CAST, 2014; Rose & Meyer, 2002), como já foi exposto.

Deste modo, a estrutura do DUA apoia o desenvolvimento 
de currículos que suportam totalmente o acesso, a participa-
ção e o progresso de todos os alunos em todas as componen-
tes e redes essenciais da aprendizagem. Uma forma de imple-
mentar com sucesso o constructo DUA é o uso de materiais 
digitais, como sublinham Rose e Meyer (2006): “Technologies 
are an important tool for effective UDL implementation becau-
se of the incredible flexibility they give teachers in presenting 
and accessing material in diverse ways. This does not mean 
that the principles of UDL […] cannot be applied in a classroom 
without technology. They can”. (p.35) No entanto, a tecnologia 
também tem de ser planeada e incorporada no currículo.

Outra estratégia é o agrupamento flexível, utilizado con-
sistentemente. Neste tipo de trabalho, espera-se que os alu-
nos interajam e trabalhem em conjunto à medida que desen-
volvem o conhecimento de novos conteúdos. Para que estes 
objetivos sejam atingidos, os docentes podem conduzir dis-
cussões introdutórias com toda a turma sobre grandes ideias 
de conteúdo, seguidas de trabalho em pequeno grupo e/ou 
trabalho emparelhado. Este agrupamento de alunos é flexível 
e variado, o que implica que os alunos “passem” por gru-
pos diferentes em trabalhos diversos (diversas organizações 
e metodologias de trabalho). Como um dos fundamentos da 
instrução diferenciada, o agrupamento e o reagrupamento 
devem ser um processo dinâmico, mudando com o conteúdo, 
o projeto e as avaliações contínuas.

Apresentamos, em seguida algumas sugestões de imple-
mentação prática de flexibilidade curricular inerente ao DUA 
em benefício de TODOS, seguindo os seus princípios e corres-
pondentes linhas orientadoras (CAST, 2011; Meyer et al., 2014):

 prIncÍpIos do desenho unIVersAl pArA A AprendIzAgem

Princípio 1: Para apoiar a aprendizagem de reconhecimento, forneça 
métodos múltiplos e flexíveis de apresentação;

Princípio 2: Para apoiar a aprendizagem estratégica, forneça métodos 
múltiplos e flexíveis de ação e expressão;

Princípio 3: Para apoiar a aprendizagem afetiva, forneça opções múltiplas e 
flexíveis para o envolvimento.

Figura 1. Os três princípios do DUA exigem flexibilidade em relação a três redes essenciais 
da aprendizagem, cada uma orquestrada por um conjunto distinto de redes cerebrais 
(adaptado de CAST, 2011)

dIFerenTes FormAs de ApresenTAÇÃo

Proporcionar opções para a perceção:

a. Utilizar diversos tipos e tamanhos de letra, imagens, gráficos 
e contraste de cor entre o fundo e o texto/imagem;

b.  Variar o volume, a velocidade e o timing do vídeo, 
animação, som, simulações, etc.;

c.  Fornecer legendagem para descrições (texto ou fala)  
para todas as imagens, gráficos/diagramas visuais, vídeo 
ou animações;

d.  Fornecer transcrições para vídeos ou clips sonoros  
e música anotada;

e.  Disponibilizar língua gestual e utilizar símbolos  
(emoticons, pictogramas e/ou imagens);

f.  Fornecer referências visuais ou táteis (vibrações) 
equivalentes a sinais sonoros, para elementos chave  
que representam conceitos;

g.  Utilizar objetos físicos e modelos espaciais, transmitindo 
perspetiva ou interação;

h. Permitir leitura de texto em voz alta;

Proporcionar opções para a linguagem, expressões 
matemáticas e símbolos:

a.  Ensinar vocabulário/símbolos e expressões, previamente;

b.  Decompor termos complexos/expressões/equações  
em palavras/símbolos simples;

c.  Incorporar glossário e ícones de apoio ao texto 
(hiperligações, notas de rodapé, etc.);

d.  Incorporar notas de apoio em referências menos familiares;

e.  Permitir o uso de sintetizadores de fala  
(tipo text-to-speech)

f.  Fornecer toda a informação essencial na língua dominante, 
mas também na língua materna do aluno ou a alunos 
surdos/com deficiência auditiva;

g.  Estabelecer a ligação entre vocabulário chave e definições 
e pronúncias em ambas as línguas (dominante e materna);

h.  Incorporar apoios visuais e não linguísticos para 
clarificação de vocabulário.

Proporcionar opções para a compreensão:

a.  Ensinar conceitos como pré-requisitos através  
de modelos, demonstrações, tutoriais;

b.  Estabelecer pontes entre conceitos, analogias  
e metáforas, ligando a informação prévia relevante 
transversal ao currículo (imagens, conceitos chave);

c.  Utilizar sublinhados, organizadores de gráficos, 
organização de conceitos, ideias chave, relações  
(mapa de conceitos, nuvens de palavras) e mnemónicas;

d.  Destacar elementos chave dum texto, gráficos,  
diagramas, fórmulas;

e.  Utilizar múltiplos exemplos;

f.  Dar indicações passo a passo num processo sequencial, 
dando oportunidades explícitas para revisão e prática;

g.  Seccionar a informação em elementos mais pequenos;

h.  Fornecer checklists, organizadores, notas,  
lembretes eletrónicos.

dIFerenTes FormAs de AÇÃo e expressÃo

Proporcionar opções para a ação física:

a.  Fornecer alternativas em termos de ritmo, timing, 
velocidade e âmbito da ação motora para interagir com 
materiais didáticos, dispositivos físicos e tecnologias;

b.  Fornecer alternativas para responder fisicamente  
(suportes de caneta e lápis, alternativas ao rato);

c. Fornecer alternativas à utilização das mãos para  
interagir com os materiais (voz, switch, joystick, teclado  
ou teclado adaptado);

d.  Fornecer comandos de teclado alternativos ao rato;

e. Personalizar tabelas para teclados alternativos  
e ecrãs táteis.

Proporcionar opções para a expressão e comunicação:

a.  Utilizar diversos suportes de comunicação: texto, discurso 
verbal, desenho, ilustração, filme/vídeo, música, arte visual, 
dança/movimento, escultura;

b.  Utilizar as redes sociais e ferramentas interativas da Web;

c.  Resolver problemas utilizando várias estratégias/
raciocínios;

d.  Fornecer corretores ortográficos e de gramática, 
preditores de palavras…;

e.  Fornecer software de síntese de fala e reconhecimento  
de voz;

f.  Fornecer calculadoras (gráficas), papel milimétrico;

g.  Fornecer materiais manipuláveis (concretos ou virtuais);

h.  Disponibilizar mentores (professores/tutores que utilizem 
diferentes abordagens);

i.  Proporcionar níveis de dificuldade graduais, favorecendo  
a autonomia.
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Proporcionar opções para a função executiva:

a.  Dar instruções e apontar percursos para avaliar o esforço, 
recursos e dificuldades;

b.  Facultar modelos ou exemplos do processo e produto 
resultantes dos objetivos;

c.  Mostrar objetivos, metas e prazos em local visível;

d.  Incorporar instruções tipo: “pare e pense” antes de atuar 
e “mostre e explique o seu trabalho” (revisão do portfolio, 
críticas de arte, etc.);

e.  Facultar checklists e templates de planeamento de 
projeto para compreensão do problema, estabelecendo 
prioridades, sequências e prazos para as diferentes fases;

f.  Facultar estratégias para transformar objetivos de longo 
prazo em curto prazo;

g.  Incorporar instruções para categorizar e sistematizar;

h.  Fornecer listas de verificação e guias para tomar notas;

i.  Apresentar representações do progresso (fotos do antes  
e depois, gráficos, etc.).

dIFerenTes FormAs de (AuTo) enVolVImenTo

Proporcionar opções para incrementar o interesse: 

a.  Proporcionar aos alunos opções: nível de desafio,  
retorno/reconhecimento; contexto e conteúdos para as 
atividades e competências a avaliar; ferramentas para 
reunir informação (desenho, gráficos, etc.); sequência  
e tempos para as tarefas;

b.  Dar a possibilidade de participação no planeamento  
das atividades e tarefas;

c.  Envolver os alunos na definição dos seus objetivos 
académicos e comportamentais;

d.  Diversificar atividades e fontes de informação para 
que possam ser personalizadas e contextualizadas, 
culturalmente relevantes e adequadas à idade e perfil;

e.  Proporcionar tarefas que permitam participação ativa, 
exploração e experimentação;

f.  Convidar à resposta pessoal, avaliação e autorreflexão 
sobre conteúdos e atividades;

g.  Incluir tarefas que promovam o uso da imaginação  
para resolver problemas;

h. Criar um clima de recetividade, participação e apoio  
na sala de aula.

Proporcionar opções para a persistência  
e esforço contínuo:

a.  Instruir ou pedir para definirem ou reformularem 
explicitamente objetivos;

b.  Promover a divisão de objetivos de longo prazo  
em objetivos a curto prazo;

c.  Envolver os alunos nas discussões sobre avaliação  
e excelência;

d.  Estabelecer diferenças entre grau de dificuldade  
ou complexidade nas atividades;

e.  Criar grupos de cooperação com objetivos claros, papéis  
e responsabilidades;

f.  Criar programas à escala da escola para apoio  
a comportamentos positivos;

g.  Construir comunidades de aprendizagem com interesses  
e atividades comuns;

h.  Dar feedback informativo e substantivo, em vez de 
comparativo e competitivo, que promova a perseverança, 
centrando-se no desenvolvimento da eficácia e 
autoconsciência e realce o esforço e melhoria.

Proporcionar opções para a autorregulação: 

a.  Dar instruções, relembrar, usar checklists que realcem  
os objetivos de autorregulação; aumentar a frequência  
de autorreflexão e autorreforço;

b.  Providenciar tutores, mentores e outros agentes que 
ajudem a modelar objetivos pessoais adequados que 
tenham em atenção os pontos fortes e os emergentes;

c.  Apoiar atividades que promovam a autorreflexão  
e a identificação de objetivos;

d.  Oferecer dispositivos, ajudas, mapas para ajudar a reunir, 
desenhar e dispor os dados sobre o comportamento  
e desempenho, com vista a monitorizar mudanças.

A flexibilidade inerente ao processo de implementação 
do DUA em sala de aula permite que o docente desenvolva 
um sistema de apoios e desafios adequados para que cada 
aluno progrida e aprenda efetivamente, conforme as neces-
sidades evidenciadas. Por outras palavras, contemplamos na 
nossa ação educativa a hipótese de intervirmos circunstancial-
mente, consoante o nível da necessidade com que cada aluno 
lida com o objeto a aprender.

A terminologia utilizada no paradigma DUA para definir os 
aprendentes sugere elevadas expectativas sobre os mesmos. A 
própria palavra aprendente aponta para conceções positivas e 
ativas para o aluno e para a sua forma de aprender. É por aqui 
que, para nós, é preciso avançar para a mudança de atitudes dos 
professores face aos seus alunos. Esta mutação é fundamental!

Os ensaios de planificações e avaliação que a seguir se apre-
sentam resultam do desafio lançado no âmbito da formação 
de formadores, desenvolvido pela Direção Geral de Educação 
(DGE): “Para o desenvolvimento de uma Escola Inclusiva” e 
traduzem parcelarmente o percurso de aprendizagem efetuado 

numa perspetiva de refletir e melhorar as dinâmicas e práti-
cas educativas em desenvolvimento nos nossos contextos de 
trabalho, aplicando princípios e modelos que enquadram as 
propostas do novo regime legal da Inclusão Escolar. É neste 
prisma que as mesmas devem lidas e enquadradas. 

Como utilizar 
o Desenho Universal 
para a Aprendizagem 
na sala de aula?

sITuAÇÃo 1 — descrIÇÃo (caracterização sucinta do grupo/turma, aluno(s) e outros aspetos relevantes)

O grupo é constituído por 22 crianças com diferentes idades (3,4,5 anos), culturas, interesses e estilos de aprendizagens diversificados. Fazem parte deste 
grupo de Jardim de Infância dois alunos com Necessidades Educativas Especiais: o Miguel e o João (nomes fictícios). O Miguel de 5 anos de idade com 
paralisia cerebral, comunica através de alguns gestos ou apontando (pedidos ou escolhas) e está a iniciar a comunicação alternativa (recurso ao SPC). 
Necessita como tal, de tecnologias de apoio para comunicar, nomeadamente o tablet. O trabalho realizado tem incidido em todas as áreas de desenvolvimento, 
com especial foco na área da linguagem, isto porque há ausência da linguagem verbal. Apresenta maior facilidade em processar informação visual e necessita de 
antecipação das tarefas e reforço das aprendizagens constante. Devido à sua hemiparésia, não tem marcha autónoma, deslocando-se numa cadeira de rodas, 
andarilho ou com apoio de um adulto, e apresenta graves limitações na manipulação e aquisição de objetos com a mão esquerda, e dificuldades na manipulação 
com a mão direita. Estabelece contacto visual durante a comunicação e interage com os pares, puxando-os pelos braços e apontando para o que quer. Estes 
envolvem-no nas suas brincadeiras e apoiam-no nas atividades da sala e tarefas de rotina. O Miguel demonstra preferência pela área da biblioteca e pela 
dinamização de atividades relacionadas com as histórias. O João, também com 5 anos de idade, foi sinalizado para acompanhamento pela ELI por se encontrar 
em um contexto de risco (pobreza extrema e baixa escolarização da família) e por apresentar dificuldade na compreensão de conceitos mais complexos e 
memória de trabalho. Na sala, o trabalho de articulação da Intervenção Precoce na Infância (IPI) com a educadora, incide na definição de objetivos e estratégias 
que facilitem o acesso do João a todas as aprendizagens, pois demonstra dificuldade em delinear e organizar tarefas e ideias e em processar informação oral, 
necessitando da antecipação, reforço de aprendizagens e algum apoio individual para finalizar, com sucesso, as atividades. Apresenta léxico pobre, frases com 
estruturas imaturas e incompletas, dificuldade na evocação semântica, na morfossintaxe, na fonologia e na memorização de lengalengas/pequenas canções (a 
língua materna não é o português). Apresenta um excelente domínio nas atividades que envolvem agilidade motora (grossa e fina) e preferência pelas áreas da 
expressão plástica (pinturas, massa e plasticina).

planificação de uma atividade de Jardim de Infância seguindo o duA

Objetivos Competências a desenvolver Atividades Materiais/Recursos

Domínio da Linguagem Oral  
e abordagem à escrita  
(Consciência Linguística)  
— OCEPE

Discriminação auditiva:

	• Identificar sons de animais;

Consciência da palavra:

	• Identificar e contar palavras  
de uma frase;

	• Manter a atenção/concentração;
	• Fazer escolhas;
	• Compreender mensagens  
orais em situações diversas  
de comunicação;
	• Usar a leitura e escrita (mesmo  
de forma não convencional);
	• Resolver problemas;
	• Experimentar e recolher; 
informação;

	• Leitura da História: "A cadela 
amarela e vários amigos dela";
	• Exploração do texto icónico  
e verbal da história;
	• Realização de ilustrações de  
partes da história e animais em 
pasta de moldar;
	• Reconto da história com recurso  
a ilustrações e animais construídos 
com pasta de moldar pelas 
crianças e com suporte áudio dos 
sons dos animais;

	• Livro de história "A cadela  
amarela e vários amigos dela" 
(Manuela Castro Neves);
	• História em formato digital com 
versão SPC;
	• História com software com texto 
para voz;
	• Tablet;
	• Jogo multimédia (consciência 
fonológica);
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planificação de uma atividade de Jardim de Infância seguindo o duA (cont.)

Objetivos Competências a desenvolver Atividades Materiais/Recursos

Consciência silábica:

	• Identificar rimas;
	• Produzir rimas;
	• Segmentar sílabas de uma palavra;
	• Identificar o número de sílabas de 
uma palavra;
	• Juntar sílabas de uma palavra;

Consciência fonémica:

	• Identificar o fonema inicial de uma 
palavra;
	• Associar fonemas a grafemas.

	• Organizar e tratar informação;
	• Comunicar;
	• Colaborar;
	• Finalizar tarefas;
	• Sequenciar tarefas;
	• Organizar tarefas e trabalhos.

	• Segmentação frásica de pequenos 
excertos da história (frases 
com 3/6 palavras) a partir das 
ilustrações das crianças;
	• Identificação de rimas nas 
palavras da história;
	• Descoberta e registo de novas 
palavras que rimam;
	• Segmentação silábica de palavras 
da história;
	• Recolha de palavras que 
rimam e palavras segmentadas 
silabicamente junto das famílias  
e colegas do 1º ciclo;
	• Elaboração de um ficheiro 
(construído pelas crianças) com 
fichas de palavras que rimam 
e com palavras segmentadas 
silabicamente;
	• Elaboração de placard com 
abecedário construído pelas 
crianças;
	• Jogos de associação de  
fonemas a grafemas do placard  
do abecedário;
	• Jogos de identificação  
de fonemas com suporte de  
imagens de animais.

Intervenientes Profissional de Intervenção Precoce para a Infância (IPI), Educadora da sala,  
Crianças, Assistente operacional e respetivas famílias.

representação

Medidas Universais Medidas Seletivas Medidas Adicionais

	• Leitura da história (informação verbal, visual 
e não visual – gestos, imagens, SPC) e 
consequente exploração;
	• Visualizar um pequeno vídeo onde é feita 
a segmentação frásica e posteriormente 
incentivar a repetição por parte das crianças, 
recorrendo também a pistas explícitas e ajudas 
como, pistas visuais (por ex: dedos da mão 
correspondendo ao nº de palavras) e outras 
referências;
	• Mostrar ferramentas e recursos para auxiliar 
na construção de ficheiro de rimas e palavras 
segmentadas silabicamente;
	• Apresentar exemplos (materiais concretos 
e interativos) para a recolha de rimas e 
organização da informação (imagem/material 
manipulável + informação escrita +materiais 
digitais);
	• Manusear livro com abecedário para apoiar 
a construção do placard de abecedário 
(sequência das letras em esquema; imagens 
sequenciais…);
	• Apresentar pistas visuais (imagens) e sonoras 
para a associação dos fonemas aos grafemas 
iniciais dos nomes dos animais da história, 
associado a músicas interativas legendadas.

	• Leitura da história (informação verbal, visual e 
não visual – gestos, imagens, SPC) – reforço 
das aprendizagens;
	• Atividade cinestésica (colar post-it no chão) 
para identificação/contagem de palavra da frase 
(segmentação frásica), através da modelação 
por parte do adulto/professor – antecipação das 
aprendizagens;
	• Atividade cinestésica (bater bola no chão) para 
identificação/contagem de cada segmento da 
palavra (divisão silábica), através da modelação 
por parte do adulto/professor; 
	• Explorar jogo multimédia para segmentação 
silábica (reforço das aprendizagens);
	• Pesquisar e recortar as letras do abecedário 
correspondentes ao 1º nome, com apoio 
individual, quando não é possível com os pares – 
antecipação das aprendizagens;
	• Apresentar imagens com letras do abecedário 
e verbalizar o som do fonema para apoiar a 
atividade de identificação do fonema inicial do 
nome da criança.

	• Leitura da história em formato digital com versão 
SPC – reforço das aprendizagens;
	• Elaborar história com software de texto para voz 
(Acesso com tablet) – Antecipação da atividade;
	• Pesquisar imagens (versão SPC) da história;
	• Antecipação da atividade;
	• Realizar jogo multimédia para atividade de 
associação de rimas e associação de sons 
(vozes dos animais) às imagens dos animais; 
(imagem/som/voz falada) – Reforço das 
aprendizagens.

Ação/expressão

	• Ilustrar/desenhar após a leitura da história; 
Fazer criações de animais e outros elementos 
com a pasta de moldar e outros materiais 
manipuláveis…;
	• Efetuar a legenda das ilustrações das crianças 
(informação escrita e outras);
	• Apresentar a história com suporte de ilustrações 
realizadas pelo grupo; no reconto da história 
manipular animais construídos em pasta de 
moldar nos momentos de exposição em grande 
grupo e outras alternativas para reduzir barreiras;
	• Fazer segmentação frásica contando palavras 
do texto das ilustrações; Verbalização pausada 
e espaçada de palavras da história para a 
segmentação silábica (“quantos bocadinhos”?);
	• Realizar batimentos com palmas 
correspondentes à segmentação silábica;
	• Manipular, jogando com cartões/cartas com 
sílabas e consequente construção de palavras;
	• Identificar rimas (Jogo dramático/mímica);  
–Feedback diferenciado;
	• Recolher (junto da família e pares) e construção 
(grupo) de ficheiro de rimas;
	• Com suporte dos grafemas do placard do 
abecedário (cartazes) identificar fonemas iniciais 
de imagens dos animais da história inicialmente 
e posteriormente letras iniciais dos nomes das 
crianças;
	• Fazer segmentação e manipulação silábica 
através de jogo multimédia (construído no tablet).

	• Através da manipulação dos animais e outros 
elementos criados (com pasta de moldar e 
outros materiais), explorar a história respeitando 
a ordem de entrada e verbalizando o nome e  
a rima correspondente (por ex: cadela amarela  
– antecipação e reforço das aprendizagens);
	• Realizar segmentação frásica (recorrer à 
técnica do post-it, se necessário) – apoio mais 
individualizado por parte do adulto;
	• Verbalizar espaçadamente (com ênfase no  
som da rima) e com recurso a imagens (3)  
para a identificação do par que rima (reforço  
das aprendizagens);
	• Realizar segmentação silábica, correspondendo 
batimentos da bola no chão, por “cada 
bocadinho da palavra”- apoio mais 
individualizado por parte dos pares e adultos;
	• Jogo dramático/mímica – antecipação e reforço 
das aprendizagens);
	• Fazer segmentação e manipulação silábica 
através de jogo multimédia (com apoio de pares 
e adultos – feedback personalizado);
	• Com suporte dos grafemas do placard do 
abecedário (cartazes) identificar fonemas  
iniciais de imagens dos animais da história  
e a 1.ª letra do seu 1.º nome – antecipação  
das aprendizagens.

	• Apresentar a história com recurso a software 
com texto e voz;
	• Colaborar nas ilustrações da história com 
a seleção e impressão de imagens SPC – 
antecipação das aprendizagens;
	• Utilizar o tablet para selecionar imagens que 
rimam;
	• Fazer associação de rimas em jogo multimédia 
com recurso ao tablet;
	• Pesquisar no tablet a 1ª letra do seu 1º nome 
para o placard do abecedário – antecipação  
das aprendizagens.
	• Feedback personalizado e diferenciado.

envolvimento

	• Trabalho colaborativo;
	• Atividades de expressão plástica para promover 
o interesse e a motivação;
	• Atividades cinestésicas alternadas com outras 
que requerem maior exigência na concentração/
atenção, de forma a aumentar o esforço e a 
persistência;
	• Oportunidade de comunicação em grande e 
pequeno grupo;
	• Atividades de pesquisa, seleção e organização 
de informação;
	• Incentivo à autonomia e escolha pessoal;
	• Valorização dos registos e trabalhos elaborados, 
nomeadamente do Portefólio (ficheiro de rimas);
	• Atividades que envolvem a família e colegas  
do 1º ciclo;
	• Atividades com jogos multimédia alusivos  
à temática;
	• Avaliação das atividades, autoavaliação…

	• Atividades de expressão plástica para promover 
o interesse e a motivação (reforço das 
aprendizagens);
	• Atividades cinestésicas alternadas com outras 
que requerem maior exigência na concentração/
atenção, de forma a aumentar o esforço e  
a persistência (reforço das aprendizagens);
	• Trabalho em pequeno grupo de modo  
a promover a colaboração e a comunicação;
	• Reforço positivo;
	• Atividades com suporte de imagens para facilitar 
estratégias para a superação de dificuldades;
	• Atividades com jogos multimédia, animações, 
vídeos adicionais – Recurso a tecnologias para 
manter a criança interessada;
	• Valorização da participação na construção  
do Portefólio;
	• Autoavaliação (esquema individual ilustrativo  
do progresso/evolução).

	• Recurso a tecnologias de apoio (tablet) e à 
comunicação aumentativa (SPC) para manter  
a criança interessada;
	• Oportunidades para trabalho autónomo  
com suporte do tablet de forma a otimizar  
a autonomia e a escolha pessoal;
	• Promoção de trabalho em pequeno grupo para 
valorizar o contributo de cada aluno e para 
superação de dificuldades);
	• Reforço positivo e apoio adicional;
	• Atividades com jogos multimédia, animações, 
vídeos adicionais – Recurso a tecnologias para 
manter a criança interessada;
	• Valorização da participação na construção  
do Portefólio;
	• Autoavaliação (esquema individual ilustrativo  
do progresso/evolução).

Evidências na avaliação das crianças: Autonomia crescente nas tarefas; Recolha e tratamento de informações; Realização e consulta de ficheiro 
de rimas e palavras segmentadas; Pesquisa de imagens; Seleção, recorte e organização dos grafemas no placard com abecedário; Realização 
com sucesso do jogo multimédia (consciência fonológica); Realização com sucesso do jogo com cartas/cartões; Registos com escrita (mesmo 
não convencional); Apresentação de ilustrações; Registos das segmentações frásicas e silábicas; Concretização de batimentos com sucesso das 
segmentações silábicas; Portefólio com registos das crianças.

Vol. 9 Nº1 — Julho 2018  |  xIIIxII  |  Dossier — Educação Inclusiva



envolvimento

Esta atividade vai ao encontro de uma intervenção pedagógica que disponibiliza formas diversificadas de motivação e envolvimento de TODOS, que equaciona 
múltiplos processos de apresentação dos conteúdos e que possibilita a utilização de diversas formas de expressão por parte das crianças, de acordo com 
os princípios base do DUA. Na preparação da atividade e na seleção dos materiais foram consideradas todas as formas com que os alunos se diferenciam 
nas suas necessidades de aprendizagens e preferências. Prevê reduzir as barreiras à aprendizagem e implementa métodos flexíveis para ultrapassar essas 
barreiras, pelo que enfatizamos a apresentação do texto (história) com diferentes suportes (escrito, imagens, SPC, falado, material manipulável). As tarefas 
propostas incentivam também a prática autónoma, a antecipação de tarefas e permitem opções de atividades cinestésicas e o acesso a tecnologias de apoio. 
Em relação à ação/expressão, as crianças poderão demonstrar os seus conhecimentos recorrendo a diferentes meios de comunicar (oral, SPC, desenho, 
material manipulável -imagens 3D, escrita não convencional, tecnologias de apoio) e através da realização de atividades cinestésicas e produtos multimédia. 
O envolvimento é constante e gradual, visível particularmente quando colaboram com os pares entreajudando-se, quando se promove a autoestima e se 
fomenta a segurança nas aprendizagens, quando se dá a possibilidade dos alunos fazerem escolhas, darem sugestões e participarem nas discussões 
do grande grupo, quando se envolve as famílias e outras crianças da comunidade educativa nas aprendizagens. Acontece também, quando se destacam 
objetivos e metas importantes para cada criança e as tarefas propostas apresentam diferentes níveis de dificuldade e complexidade. As medidas variam em 
função das necessidades das crianças e diferenciam-se no tipo de intensidade e frequência das intervenções. As medidas universais dirigem-se a todas 
as crianças da sala e correspondem a práticas de diferenciação pedagógica, de delineação de estratégias de acesso às aprendizagens, na remoção de 
barreiras e adaptação de materiais. Caso estas não sejam eficazes para todas as crianças recorrer-se-á às medidas seletivas que incidem igualmente na 
representação, ação/expressão e no âmbito do envolvimento. Neste nível é requerida uma intervenção mais específica em pequenos grupos e com alguma 
antecipação e reforço das aprendizagens. Por fim as medidas adicionais baseiam-se numa intervenção mais individualizada, com um trabalho sistemático 
de competências mais específicas para alunos que necessitem que a sua participação seja potenciada através da comunicação aumentativa e com o 
recurso a produtos de apoio de forma a garantir que também acedam e participem plenamente em todas as aprendizagens do seu grupo, com persistência 
e motivação.

sITuAÇÃo 2 — descrIÇÃo (caracterização sucinta do grupo/turma, aluno(s) e outros aspetos relevantes)

Turma de 11º ano do Curso Científico Humanístico de Artes Visuais com 18 alunos (12 rapazes e 12 raparigas com idades entre os 15 e os 17 anos). Apenas 
uma aluna transitou com avaliação negativa a Matemática B. Há dois alunos com Necessidades Educativas Especiais: AA e BB. O aluno AA, cuja problemática 
se insere no domínio da linguagem (apresenta também défice de atenção e concentração e níveis elevados de ansiedade e stress), tal como consta do seu PEI, 
beneficia das medidas educativas: a) apoio pedagógico personalizado (dentro da sala de aula e no âmbito do apoio pedagógico acrescido de dois tempos a 
Geometria Descritiva A) e de d) adequações no processo de avaliação a todas as disciplinas teóricas, a nível de: tipo de provas, instrumentos de avaliação e 
certificação; forma e meio de comunicação e critérios de correção das provas/instrumentos de avaliação. A aluna BB, cuja problemática se insere no domínio 
cognitivo, beneficia das seguintes medidas educativas: a) apoio pedagógico personalizado (dentro e fora da sala de aula); d) Adequações no Processo de Avaliação 
e e) Currículo Específico Individual (CEI). Tendo como base a Matriz Curricular Orientadora (Anexo da Portaria nº 201-C/2015, de 10 de julho) frequenta as 
seguintes componentes do currículo: Português, Matemática, Inglês, Educação Física e Desenho, e Filosofia (como oferta de Escola); Atividades de Promoção da 
Capacitação (APC), onde se inclui o Plano Individual de Transição (PIT). Frequenta as disciplinas de Educação Física e Desenho (10 horas) na turma e as restantes 
em pequeno grupo, com mais quatro alunos de outra turma que também se encontram abrangidos pela alínea e). Beneficia de apoio pedagógico personalizado 
por parte da docente da educação especial para desenvolvimento das componentes do seu CEI. Para o aluno AA, que apresenta dificuldades acentuadas na 
leitura e na escrita, na compreensão e na expressão, associados a níveis elevados de ansiedade e stress, tendo como referência as dificuldades que apresenta no 
acesso ao currículo baseadas em evidências, no âmbito da nova proposta legal de Inclusão Escolar, acentuar-se-ia a sistematicidade das medidas universais de 
diferenciação pedagógica e acomodações curriculares em todas as disciplinas (com especial incidência nas disciplinas de Português, Filosofia e História e Cultura 
das Artes), bem como a manutenção do apoio pedagógico a Geometria Descritiva. O aluno beneficiaria também da medida seletiva “adequações no processo de 
avaliação”. A aluna BB apresenta um grande desfasamento relativamente às disciplinas do ano de escolaridade e da turma, devido aos problemas e dificuldades 
no domínio da comunicação e linguagem, na compreensão, tratamento, organização da informação, bem como a nível das competências matemáticas. Com base 
nas evidências recolhidas, a aluna necessitará das seguintes medidas adicionais: adaptações curriculares significativas, mantendo as disciplinas que frequenta 
atualmente: matemática, inglês e APC (em pequeno grupo); desenho e educação física (na turma); e as disciplinas de português e filosofia (em modelo misto: na 
turma e em pequeno grupo); adaptações ao processo de avaliação; desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social; plano individual de transição 
(sala de Jardim de Infância).

processo e percurso da construção da planificação

Partimos da planificação elaborada pela docente da turma da disciplina de Português, Unidade 3 “Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco”. Nela incorporámos 
os objetivos e competências do Currículo Específico de Português da aluna BB relativos ao estudo do Amor de Perdição, que desenvolve em pequeno grupo (5 
alunos), com outro docente de Português e a docente de educação especial. Daí que tenhamos percorrido este caminho, tanto quanto possível, em colaboração 
com os docentes da disciplina, na partilha e reflexão das planificações atuais e nas alterações possíveis a introduzir, na definição e seleção das estratégias, 
atividades e recursos possíveis de mobilizar, bem como nos instrumentos e formas de operacionalizar a avaliação. A partir de autores de referência, construímos 
uma grelha base para organizar e operacionalizar a planificação. Dado o espaço temporal de que dispusemos só concretizamos o (re)ajuste da planificação 
da Aula nº 1 que a seguir apresentamos, onde foi tida em conta a diversidade de toda a turma, com especial atenção para todos os alunos que apresentavam 
barreiras mais significativas de acesso ao currículo, com respeito pelas diferentes formas como aprendem melhor, garantindo diferentes modos de apresentação 
dos conteúdos, na ampliação de oportunidades de ação e expressão dos alunos e no desenvolvimento de estratégias que mantenham o envolvimento na 
aprendizagem. Este trabalho traduz a tentativa de legitimar e “dar a conhecer”, sobretudo aos mais “distanciados” os princípios do DUA, a pertinência e a 
exequibilidade da sua operacionalização efetiva em turmas com elevados graus de diversidade de alunos, incluindo os que beneficiam de medidas adicionais. 
Embora se trate de um exercício embrionário e inacabado, coloca em evidência a exequibilidade do modelo pedagógico DUA, independentemente do nível da 
pirâmide em que se situem as medidas que os alunos venham a necessitar. Dos materiais e conhecimento construídos, pensamos que estão reunidas condições 
para que, em conjunto com os outros docentes, possamos (re)organizar a planificação de toda a Unidade dados os impactos e benefícios que trará a todos os 
alunos, sobretudo para os que apresentam barreiras no acesso ao currículo.

proposta de (re)ajuste da planificação da Aula nº 1 da unidade 3 “Amor de perdição, camilo castelo branco” das 5/6 aulas de 90 minutos

Aula Nº1  
Duração: 90m 
Data: __/__/__

Estratégias/atividades Materiais e Recursos

Sumário/Objetivos/ 
Intervenientes

Desenvolvimento  
da aula (Atividades  
a realizar)

Modalidades  
de trabalho

Forma de 
comunicação/ 
apresentação/ 
explicitação

Representação Ação/Expressão Envolvimento

Sumário: 
Contextualização 
histórico-literária.  
Valores do Romantismo 
e características do 
herói romântico.

Exploração dos 
principais aspetos da 
vida e obra de Camilo 
Castelo Branco.

Realização da proposta 
de trabalho de grupo 
sobre a vida e obra 
camiliana: entrevista  
ou dramatização

Objetivos: 
O11.5 – Participar 
oportuna e constru-
tivamente em situações 
de interação oral.

L11.7 – Ler e interpretar 
textos de diferentes 
géneros e graus  
de complexidade.

L11.8 – Utilizar 
procedimentos 
adequados ao registo  
e ao tratamento  
da informação.

E11.11 – Escrever 
textos de diferentes 
géneros e finalidades.

EL15.1 – Reconhecer 
valores culturais, 
éticos e estéticos 
manifestados nos 
textos.

EL11.16 –Reconhecer 
a contextualização 
histórico-literária nos 
casos previstos no 
Programa

Intervenientes: 
Docente de Português 
(turma) 
Docente de Português 
(pequeno grupo)
Docente de Educação 
Especial

1. Exploração das 
imagens da p.159 
(representantes 
do Romantismo) e 
de um conjunto de 
diapositivos – ppt1-4; 
resolução de pequeno 
exercício e correção

2. Leitura silenciosa 
e em voz alta do texto 
da p. 161, sobre 
o herói romântico. 
Levantamento e 
reflexão acerca das 
características do herói 
romântico.

3. Exploração dos 
principais aspetos da 
vida de Camilo Castelo 
Branco através da 
visualização de um 
vídeo (partes 1 a 3 – 
até ao minuto 9.23)

4. Proposta de trabalho 
em pequeno grupo: 
fazer uma breve 
apresentação da vida 
de Camilo Castelo 
Branco sob a forma de 
entrevista dramatizada 
ou vídeo (tendo como 
exemplo um vídeo de 
50 segundos).

Formação de grupos  
e início dos trabalhos.

1. Trabalho individual: 
registo de notas no 
caderno diário, com 
base na projeção de 
diapositivos; resolução 
de exercício (texto 
lacunar)

2. Trabalho individual: 
Registo no caderno, 
das respetivas 
características.  
Aluna BB – esquema

3. Trabalho em pares

4. Trabalho em 
pequeno grupo

Aluna BB – integra 
um dos grupos à sua 
escolha.

1. Exposição oral pelo 
professor, com recurso 
ao manual e projeção 
de apresentação 
/diapositivos 
“Contextualização 
histórico-cultural”

Aluna BB – facultado 
suporte digital com a 
indicação dos valores 
do romantismo, com 
ilustrações sugestivas 
associadas.

2. Texto impresso 
Aluno AA – Texto 
ampliado e com 
ideias-chave escritas 
a negrito. Glossário 
dos vocábulos mais 
complexos.

3. Projeção do vídeo 
"Grandes Livros − 
Amor de perdição" 
Parte 1 
Parte 2 – 2.00 min 
Parte 3 – 05.00 min 
[passar apenas até  
ao minuto 9.23]

4. Projeção de vídeo, 
disponível no youtube 
(https://www.youtube.
com/9RKvO3OzaWE) 

1. Informação verbal 
(oral e escrita) e visual; 
Disponibilização do 
ficheiro ppt no blogue 
da disciplina e/ou 
moodle. Apresentação 
de esquema com os 
valores do romantismo 

2. Informação escrita 
PPT – Contextualização 
(ppt 1-4)

3. Recurso multimédia 
Aluna BB – Este 
tema foi abordado 
previamente em 
pequeno grupo. 
Preparámos também 
um texto e imagens 
ilustrativas da vida  
e obra do autor. 

4. Recurso multimédia 
PTT – Vida e obra do 
autor, (apresentado  
na atividade anterior)
Texto do Manual 
"Biografia e a 
construção do herói 
romântico", p. 212.

1. Após exploração das 
imagens e diapositivos, 
resolução de breve 
exercício lacunar (dado 
em suporte físico). 
Correção com 
recurso à projeção de 
diapositivos (ppt7)
Aluna BB – Permitir o 
uso de dicas (facultar 
etiquetas para colar)

2. Elaboração de 
registos e esquemas 
no caderno

3. Resolução de 
breve exercício de 
correspondência. 
(Correção com  
recurso à projeção  
de diapositivos  
(ppt 8, 9 e 10)

Aluna BB – Diálogo 
com a docente de 
EE e exercícios de 
correspondência – 
frases / ilustrações.

4. Conceção do 
guião e realização da 
entrevista dramatizada 
ou em vídeo. 

Aluna BB – Registo 
orientado da biografia 
e ou Biografia ilustrada 
PPT com imagens

1. Recurso a obras 
de arte e a vídeos 
para manter os alunos 
interessados. 
Reforço positivo.

2. Valorização dos 
registos elaborados 
e dos esquemas 
concetuais 
construídos.

3. Recurso adicional ao 
Vídeo "Camilo Castelo 
Branco Biografia"

4. Entrevista ao  
autor – Possibilitar a 
opção da escolha da 
modalidade de que 
mais gostam (vídeo, 
dramatização,…)

5. Visualização 
de exemplos de 
entrevistas biográficas 
e de vídeos de 
apresentação de 
figuras e autores  
de referência.

Aprendizagens 
esperadas

	• Reconhece valores culturais, éticos e estéticos manifestados nas imagens, 
textos e vídeos analisados;

	• Conhece os valores do romantismo; identifica as características do “herói 
romântico”; Relaciona as caraterísticas do herói romântico com os valores  
do Romantismo;

	• Conhece e enuncia os principais aspetos da vida e obra de Camilo Castelo 
Branco.

	• Expressa, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, 
suscitados pela leitura de textos e PPT, pelas imagens e pelos vídeos 
apresentados.

	• Aplica a técnica de entrevista adequada a este contexto específico 
(recuperação de conteúdo do 10o ano)

Avaliação 	• Observação direta do interesse e empenho dos 
alunos.

	• Interação oral na aula.

	• Registos, anotações, quadros concetuais e 
organização de ideias-chave efetuadas pelos 
alunos no caderno diário.

	• Aplicação dos conteúdos abordados na 
realização dos exercícios propostos (quadros 
concetuais, textos lacunares, entrevista ou 
dramatização).
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proposta de (re)ajuste da planificação da Aula nº 1 da unidade 3 “Amor de perdição, camilo castelo branco” das 5/6 aulas de 90 minutos

Observações Outras atividades: para todos os alunos
Visionamento de um excerto do filme baseado na obra em estudo, 
proporcionando uma reflexão acerca do contexto literário da mesma

TPC – Leitura dos textos informativos da página 212-213 do Manual, relativo 
à Biografia e construção do herói romântico e ao amor-paixão, e respetiva 
resolução de questões (sistematização dos conteúdos e manter o interesse 
para a aula seguinte). Não se aplica a aluna BB

Aluna BB
Como a aluna desenvolve algumas aulas em pequeno grupo (docente de 
Português e EE), alguns conceitos serão abordados previamente e outos 
trabalhados posteriormente para facilitar compreensão e a participação, 
com segurança e empenho nas atividades da turma. Para tal os docentes, 
de português e de educação especial produziram um conjunto de suportes 
e materiais adaptados às suas caraterísticas e à sua capacidade de 
compreensão oral e escrita a mobilizar também na turma.

para além das opções já adotadas nesta primeira aula sugerimos outras que devem ser aplicadas ao longo de toda a unIdAde  
(alunos AA e bb e, eventualmente a outros alunos)

Sugestões 
Casos Específicos

Aluno AA – Realiza sempre as mesmas atividades com a salvaguarda 
da possibilidade de múltiplos meios de apresentação, ação /expressão e 
envolvimento, que também podem destinar-se ou serem mobilizadas pelos 
restantes alunos da turma.

Registo áudio dos capítulos da obra e textos em formato digital  
(permite-lhe fazer leitura silenciosa acompanhada do registo áudio).  
"Amor de Perdição": disponível em https://pt.wikisource.org/wiki/Amor_de_
Perdi%C3%A7%C3% A3o

Aluna BB – Como apresenta dificuldades acentuadas na leitura, escrita 
e compreensão oral e escrita, todas as atividades propostas devem ser 
adequadas às suas competências e capacidades, com recurso a objetos 
ou imagens (fotografias, desenhos concretos ou representações visuais 
abstratas); informação com código de cores; organizadores visuais); 
pouca informação, repetições frequentes, materiais de texto com vários 
formatos, tamanhos e níveis, vários exemplos, experiências de aprendizagem 
concretas. A aluna deve realizar atividades em parceria com os colegas 
da turma e integrar grupos de trabalho nas atividades a definir pelos 
docentes ou nas que ela própria selecione. Deste modo, pode desenvolver 
e aceder a conteúdos mais complexos e vastos, embora se deva proceder 
à elaboração de materiais de suporte específicos de apoio (imagens, textos 
simplificados, vídeos, produções artísticas e plásticas, recursos digitais, ...) 
com grau de complexidade adequado (EE). A aluna desenvolverá algumas 
aulas em pequeno grupo e outras na turma. Em pequeno grupo (docente de 
Português e EE), serão abordados e aprofundados conceitos e aspetos da 
Unidade que lhe permitam progredir no currículo, permitindo-lhe também 
participar com alguma segurança nas atividades da turma, tanto em 
trabalhos individuais, como em grupo. Para tal, os docentes de português e 
de educação especial trabalharão na adaptação de materiais, na criação de 
recursos e no desenvolvimento do currículo.

A docente de EE colaborará também em contexto de turma com a aluna e 
com os restantes colegas nas atividades que vierem a ser planeadas para o 
efeito. Tanto para as aulas em pequeno grupo, como para as que desenvolve 
na turma, o docente de EE articulará com os docentes de Português e 
participará na produção de materiais e recursos necessários.

Ao longo desta Unidade, recorreremos à versão do “Amor de Perdição” de 
Camilo Castelo Branco – Adaptado para os mais novos por Pedro Teixeira 
Neves (Ilustrações de Helena Santos).

Neste âmbito, existe um conjunto de materiais de suporte já desenvolvidos 
com e pela aluna, em pequeno grupo que, em situações futuras, podem e 
devem ser melhorados. O texto com as imagens incorporadas, tal como a 
digitalização e recorte das imagens, já efetuadas correspondem a um trabalho 
realizado pela aluna e pelos colegas após o estudo da obra (pequeno grupo).

As imagens recolhidas destinam-se também à elaboração do trabalho de 
grupo a realizar em PowerPoint/banda desenhada ou animação a apresentar 
à turma/grupo (Visão Global da Obra: Sequencialização de imagens e texto 
correspondente em elaboração). Um dos alunos da turma com maior rapidez 
de desempenho colabora com a aluna na realização de diversos trabalhos, 
daí que a aluna desenvolverá este trabalho com a sua colaboração.

Ao longo do Unidade Sempre que possível, deve recorrer-se aos recursos digitais, pois alunos 
têm a possibilidade de manipular o tamanho do texto e imagens, o recurso a 
cores para destacar aspetos mais significativos, assim como o tempo, o som 
e a velocidade no caso dos vídeos e animações.

O docente pode também colocar caixas de texto com hiperligações, dicas, 
tabelas e quadros conceptuais e outros recursos que sirvam para ampliar o 
conhecimento sobre os temas apresentados em formato escrito.

Para uma melhor compreensão dos textos escritos/impressos, o docente 
pode clarificar vocabulário, salientar expressões complexas e demonstrar 
sua origem semântica. Para destacar conceitos, relação entre ideias ou 
transições, ou torná-las mais explícitas, tanto em textos como em mapas 
concetuais ou esquemas, o docente pode fazer ampliações, colocar pistas 
visuais, glossários, sublinhar ou colocar a negrito, apresentar parágrafos e 
grupos de sentido com diferentes cores.

O recurso a animações, vídeos, documentários, e outros recursos que 
sirvam para ampliar o conhecimento sobre os temas apresentados pelo livro 
são também muito importantes.

No que se refere às formas de comunicação / apresentação / explicitação 
/ conteúdos, é muito importante o recurso a atividades que proponham 
apresentações orais, vídeos, texto de diversos formatos, desenhos e outras 
formas de expressão artística.

Hoje dispomos de evidências, conhecimentos e instrumentos 
que permitem ampliar modificações radicais na estrutura da 
Escola e torná-la muito mais interessante, eficaz e eficiente. 
Uma dessas transformações passa, necessariamente, pelas 
alterações nos procedimentos avaliativos, nomeadamente no 
enfoque na avaliação formativa e na avaliação para a aprendi-
zagem. Assim, pretende-se trazer à liça os benefícios de uma 
avaliação desta natureza assente no desenvolvimento do pró-
prio aluno, no desenrolar do seu processo de aprendizagem, o 
que, à luz do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) 
se traduz na aquisição de conhecimentos, competências e en-
tusiasmo que emergem nos ambientes de aprendizagem mais 
díspares, particularmente na dinâmica da sala de aula. No mo-
delo DUA a avaliação formativa tende a ser mais imediata e in-
formativa para a instrução do que a avaliação sumativa porque 
oferece a oportunidade de melhorar o ensino e a aprendiza-
gem durante o decurso da instrução (Meyer et al., 2014).

Desejavelmente, na Escola para a século XXI a avaliação 
e a aprendizagem formam uma entidade indissociável. Cami-
nham juntas, coordenando as mudanças na metodologia, no 
desenvolvimento das experiências e no papel dos alunos e 
professores. Avaliar não é uma ação que protagoniza os re-
sultados (finais), avaliar é a ponte que regula o processo de 
estruturação e a construção do conhecimento desde o início 
da aprendizagem. Assentimos assim, à prerrogativa da avalia-
ção para as aprendizagens, onde a avaliação formativa assume 
o papel central ao integrar o próprio processo de ensino e de 
aprendizagem, como objetiva Perrenoud (2008). A abertura 
para este tipo de avaliação, uma mais-valia para o desenvol-
vimento de uma Escola Inclusiva, assenta no feedback e na 
reflexão e é uma força que permite conhecer a forma como 
se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o 
ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas que de-
vem ter características formativas, reflexivas, comunicativas, 
abertas e flexíveis…

Reiteramos que a avaliação formativa se desenvolve, con-
comitantemente, com as outras componentes do currículo, 
servindo essencialmente para melhorar as aprendizagens de 
TODOS os alunos. Centra-se no desempenho do currículo, 
onde o foco é o aluno, bem como o seu papel ativo e proativo, 
assente numa amplitude multidimensional e numa diversidade 
de instrumentos de recolha de evidências relacionadas com as 
diversas formas dos alunos demonstrarem o que sabem, por-
tanto, num conjunto de produtos de aprendizagem que cons-
tituem um todo articulado, relevante e coerente. Esta lógica 
avaliativa tem vindo a ser gradualmente implementada, recen-
temente, de forma mais visível, através das diretrizes emanadas 
de documentos orientadores como o Projeto de Autonomia e 
Flexibilização Curricular (PACF) e o Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PA). “The PACF pilot not only allo-
wed schools to experiment with new pedagogies, it also allo-
wed them to develop new assessment practices. For example, 
during the 2018 OECD school visits, several teachers shared 
their experimental efforts to assess different aspects of lear-
ning” (OCDE, 2018a, p. 19). Similarmente, o Despacho Nor-
mativo n.º1-F/2016, de 5 de abril, privilegia a avaliação forma-
tiva como modalidade principal de avaliação e de adaptação 
aos contextos, que alimenta a regulação das aprendizagens 
de modo contínuo e sistemático, apoiada numa diversidade 
de formas de recolha de informação, técnicas e instrumentos 
(Artigo 10.º). 

A avaliação formativa é uma oportunidade de aprendiza-
gem. Este tipo de prática é a que caracteriza um paradigma 
pedagógico flexível e inclusivo como o DUA, no qual tanto 
alunos, como professores, compartilham a responsabilidade 
da aprendizagem em comunidade. Entender que somos dife-
rentes, que aprendemos de maneiras diversas e na mediação 
com outros, implica uma avaliação com ferramentas desiguais 
e formas de representação contínuas e protagonizadas por 
TODOS. A avaliação é um percurso compartilhado e asses-

Avaliação:  
construir a ponte  
com a aprendizagem
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sorado, um acordo que concede autonomia para que alunos 
e professores orientem o processo interativo e comunicativo 
com o objetivo de se tornarem mais responsáveis, autónomos 
e criativos… da sua própria aprendizagem e da sua vida.

Todas as mudanças nascem colocando no centro a ava-
liação. Esta pode ser designada de narração viva que constrói 
a voz interior no crescimento único de cada aluno. Dizer ava-
liação é dizer aluno, pois a avaliação autêntica, sem equívocos, 
é a fotografia real de cada aluno. A avaliação é o gatilho da 
planificação e permite a máxima personalização da aprendiza-
gem, portanto a flexibilidade. Na Escola do século XXI, inclu-

siva e equitativa, aprendemos a avaliar criando compromissos 
e planos pessoais de aprendizagem, utilizando a capacidade 
individual, a persistência e a motivação para superarmos as 
dificuldades e introduzimos novas ferramentas, atentas aos 
processos e aos produtos, presentes em todos os cenários de 
aprendizagem. 

 Na busca desta autonomia orientada, crescente e para 
auxiliar no mapeamento destas práticas avaliativas inclusivas, 
concebemos alguns exemplos, ainda que ensaios, de grelhas 
de avaliação.

Nota: Os pontos 1 e 2 devem ser preenchidos antes de se iniciar 
a abordagem ao conteúdo/tópico. O ponto 3 deve ser preenchido 
depois de se ter efetuado a abordagem ao conteúdo/tópico.

Em síntese

A organização deste dossier temático sobre o DUA deve ser 
encarada como mais do que um contributo para conhecer me-
lhor os quadros concetuais que o enquadram e fundamentam, 
as potencialidades e a importância que assume na resposta à 
diversidade dos alunos. Pretende ser um ponto de partida e de 
entusiasmo para que cada um dos leitores possa pesquisar e 
desenvolver níveis de conhecimento autónomo mais abrangen-
tes e aprofundados, tanto individualmente como colaborativa-
mente, nos seus contextos de prática. Efetivamente, é essencial 
instigar os docentes a construírem linhas de atuação reflexivas 
e pragmáticas (Perrenoud, 2002), sendo este dossier um per-
curso de aprendizagem e uma mais-valia também neste âmbito.

O DUA revela-se essencial para que possamos dar uma 
resposta efetiva aos princípios orientadores do novo regime 
legal de Inclusão Escolar, quanto:

•	 à Equidade (concretizar o potencial);	

•	 à Inclusão (acesso e participação);
	
•	 à Diversidade (diferenciação no ensino e na aprendizagem);
	
•	 à Personalização (planeamento centrado no aluno)
 
•	 à Flexibilidade (adequações singulares); e

•	 ao Envolvimento Parental (direito à participação e 
informação), contribuindo para uma efetiva Educação 
Inclusiva e de qualidade.

Tomando como referência os princípios e práticas da In-
clusão apresentada por Nunes e Madureira (2015), com base 
nas perspetivas de Ainscow e Miles (2013) e Font (2012), re-
conhecemos a importância da garantia de respostas efetivas 
às duas dimensões da Inclusão, a saber:

•	 inclusão enquanto processo – identificar e eliminar 
barreiras, promover a educação de alunos em risco  
de marginalização, exclusão ou de baixo rendimento; 

 
•	 a Inclusão enquanto resultado – assegurar a presença, a 

participação e o sucesso de todos. Equilibrar esta dicotomia 
não é tarefa simples, embora nos pareça que o desafio 
maior a que temos que dar resposta é o da participação e do 
sucesso, na aprendizagem de TODOS e de cada UM, o que 
envolve transformações significativas nas formas de conceber 
a função da escola, o papel do professor e dos alunos nas 
dinâmicas dos processos de ensino e aprendizagem.

Foi a tentativa de contribuir de forma mais significativa 
para superar estes dilemas do sistema educativo, bem como 
a procura de evidências e argumentos sobre a pertinência e 
exequibilidade do DUA em contextos específicos, que guiou a 
Pró-Inclusão e este grupo de trabalho. É nosso entendimento 
que o DUA constituirá, sem sombra de dúvida, um valor acres-
centado para a Escola Inclusiva, equitativa e de qualidade, 
através do “desenvolvimento de formas flexíveis de aprendiza-
gem para os alunos; criação de um ambiente participativo na 
sala de aula; manutenção de elevadas expetativas para todas 
as crianças, mas permitindo várias formas de as atender; ca-
pacitação dos professores para pensarem de forma diferente; 
concentração nos resultados educativos de todas as crianças, 
incluindo as crianças com deficiência” (UNICEF, 2014, p.10).

Antevemos algumas dificuldades na implementação ge-
neralizada do DUA nas nossas escolas, sobretudo na fase 
inicial, pelo que entendemos que a capacitação dos profis-
sionais e a dinamização de espaços e tempos de reflexão, 
partilha e planificação conjunta são imprescindíveis. Acredi-
tamos, no entanto, na gradual adesão dos docentes à me-
dida que tomarem consciência das suas potencialidades 
na eliminação de barreiras à aprendizagem e na criação e 
promoção de percursos de sucesso de TODOS os alunos. 
Nesta senda, o trabalho colaborativo entre docentes titula-
res de turma/conselhos de turma, suportado por um maior 
conhecimento dos alunos, contribuirão decisivamente para a 
tomada de consciência coletiva da pertinência e importância 
dos pressupostos e princípios orientadores em que assenta 
o paradigma de Inclusão proposto. O DUA, em complemen-
taridade com a Intervenção Multinível, assume um papel cen-
tral e determinante, e requer uma maior flexibilidade tanto a 
nível organizacional como pedagógico, problematizando no-
vas formas de ensinar e aprender, com respeito por percur-
sos individualizados de aprendizagem. Para tal, é necessário 
o (re)ajuste nos espaços e tempos, na organização dos alu-
nos e nos modos de trabalho dos professores e na gestão do 
currículo, uma (re)organização e clarificação dos princípios, 
métodos e estratégias de ensino e aprendizagem, incluindo 
os processos avaliativos.

Situamo-nos e revemo-nos na necessidade urgente des-
te processo de mudança de paradigma organizacional e peda-
gógico, onde os (novos) ambientes de aprendizagem e respe-
tivos requisitos estruturais, instrumentais e físicos, curriculares 
e pedagógicos, assumem a centralidade na operacionalização 
de uma Educação Inclusiva em pleno, emergindo com as com-
petências e o perfil que são expectáveis que os alunos tenham 
à saída do ensino obrigatório (PA) e lhes permitam responder 
às exigências do século XXI.
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Nome:                     Data de Nascimento:              /            /

Morada:                     Localidade:

Código Postal:          –   Telefone:           E-mail:

NIF:      IBAN:

Formação Académica:

Formação Especializada:

Área de Especialização:

Escolas/Agrupamento de Escolas:

Outra situação:

São oBJETIVoS dA ASSoCIAção:

a) Valorizar a profissão, promovendo os valores da Inclusão, o conhecimento  
e a competência de docentes comprometidos com o seu próprio desenvolvimento profissional.

b) Promover a comunicação e a cooperação entre os docentes de Educação Especial, 
favorecendo a identidade associativa e sentimento de pertença.

c) Promover a formação, informação, conhecimento e troca de saberes, dos docentes  
de Educação Especial, através de publicações, reuniões científicas, formação e divulgação  
de todo o tipo de iniciativas neste âmbito.

d) Colaborar na elaboração e divulgação de materiais, técnicas, procedimentos e recursos,  
de forma a qualificar o exercício da profissão.

e) Estimular a investigação científica na área das Necessidades Educativas Especiais  
e promover a fundamentação das práticas e decisões, com base no conhecimento.

f) Desenvolver projetos e ações conjuntas com associações similares, nacionais  
e internacionais.

g) Promover a colaboração com outros grupos profissionais do setor, bem como com  
outras organizações da comunidade, nomeadamente associações de pais.

h) Promover os valores da afirmação pessoal e da valorização das capacidades, pela positiva, 
da pessoa com Necessidades Especiais, na defesa dos seus direitos e cidadania.

i) Promover a cooperação institucional, nomeadamente através de protocolos e parcerias,  
com organismos públicos e privados, no âmbito da consultadoria, assistência e informação 
técnica e científica, participando como parceiros sociais.

CoMo AdERIR?

Preencher a Ficha de Adesão e juntar  
uma foto tipo passe (p.e. digitalizada)  
para emissão do Cartão de Sócio  
ou preencher o Formulário de Adesão  
no website da associação. 

Efetuar o pagamento de adesão 
no valor de 35,00€ (inclui cotas do 
ano em curso, revista profissional e 
desconto nas iniciativas da associação) 
através de transferência bancária (IBAN: 
PT50.0036.0106.99100042329.74 
Montepio) ou subscrever a anuidade através 
do PayPal.

Enviar comprovativo de transferência, 
devidamente identificado, para o e-mail 
proandee@gmail.com. 

Para renovar a Cota anual, deve enviar  
o comprovativo de transferência bancária  
do valor da cota ou, na data devida, autorizar 
o pagamento da subscrição (Paypal).

A PRó INCLUSãO — ASSOCIAçãO 
NACIONAL DE DOCENTES DE 
EDUCAçãO ESPECIAL, FOI CRIADA  
EM JULHO DE 2008 POR UM GRUPO  
DE PROFESSORES DE EDUCAçãO 
ESPECIAL.

Contactos:
Avenida Jorge Peixinho, 30
Quinta da Arreinela
2805-059 Almada — Portugal
Tm: (00351) 927138331 / (00351) 964502105
proandee@gmail.com
www.proandee.weebly.com

Ficha de Adesão
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