EDUCAÇÃO ESPECIAL
GRUPO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Tópicos de Discussão – DL nº3/2008, de 7 de janeiro



Colocação atempada de professores dos grupos de recrutamento da
educação especial (910, 920 e 930), no início do ano letivo, para que se possa
atender a todos os alunos com NEE e adequar os processos de intervenção. No
final de cada ano letivo cada agrupamento ou escola deve fazer o levantamento
dos casos para apoio da educação especial e diligenciar para que os professores
estejam colocados no início do ano letivo, tendo em especial atenção os alunos
com deficiência visual, auditiva e multideficiência e os alunos portadores de
deficiências no âmbito do espetro do autismo.



Deve ser claro e inequívoco o número máximo de alunos (estabelecendo uma
diferenciação entre alunos com Currículo Específico Individual – CEI e os
outros) que cada docente do grupo de recrutamento da educação especial
pode acompanhar.



Incluir e prever no despacho normativo relativo à avaliação do ensino básico e
secundário as adequações de avaliação de que devem beneficiar os alunos
portadores de dislexia/disortografia, para que estes alunos possam usufruir das
medidas avaliativas que atendam às suas dificuldades específicas, sem
sobrecarregar as listas de educação especial.



As parcerias previstas com os Centros de Recurso para a Inclusão (CRI) acabam,
em grande parte das situações, por esbarrar em constrangimentos de ordem
financeira que se traduzem, consequentemente, numa manifesta falta de recursos.
Desta forma, devem ser concedidos recursos suficientes aos CRI, que
possibilitem aos técnicos avaliar os alunos referenciados e possam apoiar todas as
situações consideradas urgentes.



Às modalidades específicas de educação, previstas nos artigos 23º, 24º, 25º e
26º devem ser reforçadas as verbas específicas que possibilitem o
“apetrechamento” das escolas de referência e unidades, com materiais e
equipamentos essenciais às necessidades únicas e especiais destes alunos, tal
como previsto no nº24 do artigo 23º; no nº5, nº6 e nº7 do artigo 24º; no nº7 do
artigo 25º e no nº7 do artigo 26º.



Na constituição de turmas dever-se-á ter em atenção que os alunos com CEI, que
frequentam o 1º CEB, estão incluídos a tempo inteiro nas turmas pelo que o
professor titular tem de lhes prestar uma atenção individualizada e preparar
diariamente material adequado para que os alunos se possam integrar na dinâmica
da aula. Numa turma numerosa é impossível atender a todas as especificidades e
esta situação torna-se ainda mais grave quando a turma é constituída por mais do
que um ano de escolaridade e/ou tem vários alunos, com tipologias especiais
diferentes.
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A permanência dos alunos com NEE, particularmente os que têm um CEI, a
tempo integral na turma ou num tempo equivalente a 60% da atividade letiva,
impõe necessariamente a redução da turma e, mediante o número de alunos
que possam frequentar a turma, a colocação de um professor coadjuvante na
turma ou na disciplina, para poder ajudar o colega a implementar os programas
específicos individuais desses alunos. Será importante ter em atenção a frequência
dos alunos com deficiência mental e autismo, uma vez que a experiência comprova
o sucesso destes alunos nas turmas, quando são acompanhados por coadjuvantes
e mas também o seu insucesso, quando estão desacompanhados. É certo que a
dinâmica de trabalho de pares pode ser uma mais-valia mas esta estratégia não se
poderá sobrepor ao trabalho de equipa entre professores da mesma área
disciplinar.



Outra questão importante é a formação dos professores das diferentes áreas
disciplinares, sobretudo no 2º, 3º CEB, nas adequações curriculares individuais,
art.º 18º do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro. As adequações curriculares são
fundamentais para permitir aos alunos com NEE frequentar e obter sucesso na
frequência das diferentes disciplinas. Porém os professores contestam cada vez
mais esta medida, porque não sabem como podem adequar os objetivos sem
comprometer as metas programáticas. Existe muito pouca informação sobre
esta medida educativa para se poder ajudar os professores. As alterações nos
programas e a criação de metas vieram levantar ainda mais questões. A sua
extinção não será uma boa solução pois poderá prejudicar os alunos que
apresentam dificuldades na aprendizagem e que têm nesta medida uma
possibilidade de obter nota positiva na avaliação da frequência. Sugere-se uma
alteração/clarificação desta medida ou a criação de uma medida intermédia.



No que se refere à criação de estágios para os alunos com CEI, desenvolverem os
seus Planos Individuais de Transição (PIT) será importante providenciar no
sentido de comprometer as IPSS e as instituições tuteladas pelo Ministério da
Solidariedade Social e do Trabalho, na criação destes estágios, numa atitude
mais recetiva e mais solidaria com esta população de jovens.



Prever a criação de cursos de Formação Profissional para alunos com
Currículo Específico Individual de tipo misto, ou seja, com uma componente
teórica adaptada aos seus perfis de funcionalidade e capacidades de
aprendizagem e uma componente prática que possa ser desenvolvida com os
restantes alunos dos cursos profissionais, onde os alunos com CEI estarão
incluídos. A criação destes cursos é considerada fundamental para que estes
alunos possam completar a escolaridade obrigatória com conhecimentos
apropriados para serem inseridos na vida do trabalho, podendo também obter uma
certificação profissional que possa ser reconhecida pelo Centro de Emprego.
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Esclarecer e alterar o enquadramento dos alunos surdos que têm como primeira
língua a Língua Gestual Portuguesa (LGP), mas que quando inseridos nas turmas
dos cursos profissionais (por questões de financiamento do POPH) são
confrontados com a obrigatoriedade de terem como primeira língua a Língua
Portuguesa, ou seja, não se verifica a possibilidade do currículo destes alunos ser
alterado para a sua verdadeira língua materna (LGP), pelo único facto de
frequentarem o ensino profissional.



Continua por disponibilizar o formulário normalizado que permitirá aos
Agrupamentos de Escolas certificarem as competências finais dos alunos
abrangidos por medidas do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro.

Lisboa, 18 de novembro de 2016.

__________________________________________
O Secretário-geral
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