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Reunião com o Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva do 

Ministério da Educação 

21.11.16 

Resumo da intervenção do SEPLEU 

Entendemos que a escola para ser inclusiva deve criar ambientes estimulantes e ricos, 

condições fundamentais para o desenvolvimento adequado de qualquer indivíduo. Tendo em 

conta estes pressupostos, a educação inclusiva faz todo o sentido. No entanto, suscita dúvidas 

aos docentes, sobretudo a nível da implementação de estratégias que têm em conta a turma 

como uma entidade heterogénea.  

Por outro lado, para que exista uma verdadeira escola inclusiva deve o Governo disponibilizar 

um orçamento que corresponda aos objetivos enunciados na legislação em vigor sobre a 

matéria, e para isso, contratar equipas multidisciplinares em número adequado às 

necessidades de cada agrupamento, possibilitando uma efetiva articulação entre todos os 

intervenientes no processo, nos diversos níveis e vertentes das necessidades evidenciadas. 

Assim, fazemos um levantamento de várias situações apuradas e sugerimos medidas para a 

sua solução: 

• Verifica-se a inexistência de adequações ao longo de todo o processo educativo como 

por exemplo em situação de exames. Se há adequações e PEI ao longo do ano, porque 

não o há em situação de exame? A legislação deve ser alterada no sentido dos exames 

se adequarem às mesmas situações existentes no PEI de cada aluno.   

• Como existem escolas que aceitam relatórios externos e outras não, a legislação deve 

determinar que podem ser aceites relatórios externos para todos as escolas, dada a 

demora que as equipas (em número reduzido) têm nas avaliações.   
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• O “Plano Nacional de Leitura” não está adequado (quando há um défice de leitura, de 

velocidade de leitura, como se pode exigir que um aluno com défice leia os mesmos 

livros que um aluno sem défice - não há equidade). Por isso, alguns destes livros devem 

ser adaptados para áudio-livros quando se definem os mesmos. 

• Muitas medidas do PEI não são aplicadas pelos professores em contexto de aula, pois 

muitos professores não sabem o que são adequações nem como as fazer. Deve-se, 

então, estabelecer como obrigatoriedade que os docentes apresentem no âmbito da 

sua formação contínua, formação em NEE. (25 horas). 

• Os professores não recebem formação para correção de exames nacionais e para 

considerarem as situações especiais dos alunos. Aqueles que forem selecionados para o 

efeito, devem receber com antecedência todas as orientações para não penalizar os 

alunos assinalados como NEE e de acordo com as suas especificidades, possam receber 

formação específica. 

• Os professores de apoio são os mesmos que dão as aulas, não têm formação para 

trabalhar as DEA. / n.º de técnicos nas escolas não são suficientes para os casos 

diagnosticados / Cometem os mesmos erros, tanto no apoio como dentro da sala de 

aula. Deve ser criado em cada escola um grupo de docentes com especialização nesta 

área. 

• Verificam-se queixas diárias por parte dos encarregados de educação sobre a falta de 

esclarecimento do que devem fazer em termos do processo de referenciação 

(integração no 3/2008; apoios de segurança social, etc.). As escolas devem 

disponibilizar essa informação no regulamento interno e nos adequados meios de 

divulgação. 

• Existem provas que não são alteradas / utilização de apoios, embora por vezes os 

alunos necessitassem, ainda assim, de adequação da prova de avaliação. Caso contrário 

leva a uma ineficaz e desnecessária integração no “3/2008”. A legislação deveria prever 

que os Conselhos de Turma pudessem definir a adaptação destas situações desde que 

o aluno tenha uma avaliação multidisciplinar que preveja as mesmas, ainda que não 

estando integrado. Nem todos os alunos com Dislexia ou Discalculia, por exemplo, são 

casos severos. De qualquer forma, dentro da sua dificuldade, a adaptação de prova é 

necessária não necessitando da integração. Mais autonomia, neste sentido, deve ser 

dada às escolas. 



SEDE:  Av. de Paris n.º 4 - 3º Esq.   1000 - 228 LISBOA        Tel.: 21 843 89 00        Fax: 21 843 89 09       E-mail:  sepleu@sepleu.pt 

 

• Existência de muitos alunos por turma com casos de NEE. Devem ser reduzidos o 

número de alunos por turma cumprindo-se a legislação. 

• O Decreto Lei n.º 3/2008 não deixa muita margem para a autonomia das escolas. Deve-

se dar maior liberdade aos Conselhos de Turma e à Escola em casos diagnosticados, 

mas não integrados no “3/2008”. 

• Os critérios de correção e classificação em testes de escola são desfasados em muitos 

casos. Deve, por isso, ser determinado em legislação que existam critérios de correção 

e classificação para alunos com NEE aprovados pelo C.P., após audição dos 

encarregados de educação e plasmados de seguida no PEI. 
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