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“A educação é um processo social, é desenvolvimento.  

Não é a preparação para a vida, é a própria vida”.  

(John Dewey) 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o Decreto-Lei 54/2018, alterado pela Portaria 116 de 2019, de 13 de 

setembro, retificada pela Declaração 47/2019 de 3 de outubro, o AEFCPS procura 

atender à heterogeneidade da comunidade educativa, adotando como pano de fundo 

uma atitude de compreensão aprofundada da individualidade de cada um, mediante 

uma abordagem integrada e contínua, que garanta uma educação equitativa, 

inclusiva e de qualidade. 

 

1. ENQUADRAMENTO LEGAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O Decreto-Lei n.º 54/2018, assim como as suas alterações e retificações, consideram 

ter “como eixo central de orientação a necessidade de cada escola reconhecer a 

mais-valia da diversidade dos seus alunos, encontrando formas de lidar com essa 

diferença, adequando os processos de ensino às características e condições 

individuais de cada aluno, mobilizando os meios de que dispõe para que todos 

aprendam e participem na vida da comunidade educativa. Isto implica uma aposta 

decisiva na autonomia das escolas e dos seus profissionais, designadamente através 

do reforço da intervenção dos docentes de educação especial, enquanto parte ativa 

das equipas educativas na definição de estratégias e no acompanhamento da 

diversificação curricular” (Decreto-Lei n.º54/2018). 

 

2. IMPLEMENTAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 54/2018 

Procurámos implementar medidas de suporte à aprendizagem e inclusão para todos 

os alunos do Agrupamento.  

Ao longo do presente ano letivo, procurámos garantir a equidade a todos os alunos no 

acesso e na frequência das diferentes ofertas educativas e formativas e a promoção 

do sucesso educativo, de acordo com os pressupostos contidos na legislação em vigor: 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela lei 116/2019 de 13 de 

setembro, retificado pela declaração 47/2019, de 3 de outubro; Projeto Educativo do 

Agrupamento; Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Despacho-Normativo n.º 

6478/2017; Despacho-Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho; Despacho-Normativo 

n.º 10-B/2018, de 6 de julho; Plano da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade 

das Aprendizagens do Agrupamento; Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e Projeto Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 



4 
 

3. UNIVERSO DOS ALUNOS QUE USUFRUÍRAM DAS MEDIDAS SELETIVAS E ADICIONAIS DE 

APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão estão organizadas em três níveis 

de intervenção: universais, seletivas e adicionais. Neste ponto, apenas iremos 

reportar as medidas seletivas e adicionais, uma vez que, “As medidas universais, 

correspondem às respostas educativas que a escola tem disponíveis para todos os 

alunos com objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens”, 

assim como a aplicação das adaptações do processo de avaliação, artigo 28.º. 

Apresenta-se de seguida o quadro síntese do universo dos alunos que beneficiam, ao 

momento, de medidas: 

 

Da análise do quadro, podemos destacar o acompanhamento de 130 alunos, 

correspondente a um ligeiro decréscimo, face ao ano transato (166 alunos). Sobressai 

um maior número de alunos no 3ºciclo do ensino básico, que pode ser melhor 

compreendido pela existência de uma turma de designação Percurso Curricular 

Alternativo, as quais por definição são abrangidas pelo artigo 9º a)do DL54/2018. 

Dos alunos com medidas educativas de apoio à inclusão, artigos 9.º e 10.º, 83 são do 

sexo masculino e 47 do sexo feminino. 

3.1 MEDIDAS SELETIVAS e ADICIONAIS – distribuição por medida e por alíneas 

O quadro seguinte apresenta os dados das medidas seletivas e medidas adicionais, 

expondo a distribuição de alunos por alínea, de acordo com cada uma das medidas, 

dos artigos 9º e 10º, do DL54/2018. 

 

 

 

 Alunos com medidas de apoio à Educação Inclusiva 

 JI 1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano 

Medidas F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

Seletivas 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 4 3 4 4 8 6 7 

adicionais 
0 0 1 1 2 0 0 1 2 3 1 1 0 0 1 1 3 4 1 2 

Seletivas e 

adicionais 
1 2 1 4 0 2 3 4 1 7 3 3 2 6 2 8 3 1 3 3 

 2 5 2 5 3 2 3 5 3 10 5 8 3 10 6 13 10 13 10 12 

Total /ano 7 7 5 8 13 13 13 19 23 22 

Total /ciclo 7 33 26 64 

Universo 130 
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Medidas Seletivas  Medidas Adiconais 

 Nº 
alunos 

  Nº 
alunos 

a) percursos curriculares diferenciados 11  a) frequência de ano de escolaridade por 
disciplinas 

0 

b) adaptações curriculares não 
significativas 

83  b) adaptações curriculares significativas 23 

c) apoiopsicopedagógico 20  c)  plano individual de transição 3 

d) antecipação e reforço das 
aprendizagens 

85  d) desenvolvimento de metodologias e estratégias 
de ensino estruturado 

3 

e) apoio tutorial 6  e)desenvolvimento de competências de 
autonomia pessoal e social 

79 

 

Atendendo às Medidas Seletivas, destaca-se que a alínea b) adaptações curriculares 

não significativas, foi a medida mais aplicada. No respeitante às Medidas Adicionais, 

a alínea e) desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social foi a 

alínea que envolveu o maior número de alunos. É nesta alínea que se enquadram os 

apoios prestados pelos técnicos do CRI, ELI e do HDS. 

Quanto à eficácia, 100% destas medidas foram avaliadas como eficazes.  

 

4. SUCESSO DOS ALUNOS QUE BENEFICIARAM DE MEDIDAS SELETIVAS E ADICIONAIS 

 

Os alunos que beneficiaram de medidas seletivas e adicionais obtiveram sucesso. 

 

5. NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADE DE INTEGRAR TURMA COM NÚMERO DE 
CRIANÇAS/ALUNOS INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL 

 

 PRE 1ºC 2ºC 3ºC 

Nº ALUNOS 9 22 20 32 

TOTAL  83   

 

Da análise do quadro verificamos que é no 3.º ciclo que houve necessidade de 

constituir as turmas com número mínimo de alunos inferior ao mínimo legal. 

  1.º, 2.º, 3.º ciclos 

Pré-escolar TRANSITOU NÃO TRANSITOU 

MEDIDAS SELETIVAS 1 46 5 

MEDIDAS ADICIONAIS 0 24 0 
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6. RESPOSTAS FACILITADORAS DA APRENDIZAGEM 

Na operacionalização contámos com recursos internos e externos como forma de 

alcançar a maior equidade e qualidade das medidas implementadas. Assim, 

enumeramos as estruturas de suporte em seguida. 

 

ESTRUTURAS DE SUPORTE 

CAA 

(PEI) 

ELI CRI CAFAP SPO PIDEA UEE UEAM 

20 7 62 32 76 44 7 7 

 

6.1 – CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO(CRI) 

 

CRI 

TF TO PSI FIS 

1C 2C 3C 1C 2C 3C 1C 2C 3C 1C 2C 3C 

17 14 23 21 6 19 7 10 19 2 0 1 

54 46 36 3 

 

De acordo com o quadro, sobressai o elevado número de alunos com 

acompanhamento em Terapia da Fala, o que indicia alunos com dificuldades de 

comunicação e de linguagem. 

Este trabalho é desenvolvido em complementaridade com o Projeto de Intervenção 

em Dificuldades Específicas de Aprendizagem, (PIDEA). 

 

6.2. - PROJETO DE INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DAS DIFICULDADES ESPECÍFICAS DA 
APRENDIZAGEM DA LEITURA  E ESCRITA (PIDEA) 

 PRE 1ºC 2ºC 3ºC 

PIDEA 0 5 14 27 

46 

 

O acompanhamento dado no Projeto IDEA incinde maioritariamente nos alunos de 2.º 

e 3.º ciclos. 

Esta incidência sugere a intervenção precoce, no 1.º ciclo, de modo a assegurar os 

apoios adequados a estes alunos. 
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6.3 – CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM (Gabinete 2, Biblioteca, Jardim Sensorial e 
Unidades)  

 

Número de alunos com Programa Educativo Individual 

 Pré 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo  

Ano 

escolaridade 
-- 1.º 2.º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º TOTAL 

Gabinete 5 
Biblioteca 

Jardim 
Sensorial 

0 0 0 0 2 1 0 1 7 1 12 

UEE 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 

UEAM 0 1 0 1 3 0 0 0 1 2 8 

Total ciclo 0 8 2 14  

Total 24 

 

Nas UEEA e UEAM foram acompanhados 12 alunos, sendo 4 alunos com síndrome do 

Espectro do Autismo, sendo um sem PEI, e 8 alunos com multideficiência. 

Prevê-se, no próximo ano letivo, um aumento do número de alunos a frequentarem 

estas estruturas de apoio. 

6.4  –SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

O SPO, Serviço de Psicologia e Orientação, realizou intervenção com 78 alunos ao 

abrigo das medidas Seletivas e Adicionais do DL 54/2018. A intervenção, na sua 

maioria, contemplou ações com o intuito de potenciar, a um nível informal, a 

inclusão destes alunos, em contexto escolar e comunidade, mediante intervenção: 

em consultadoria a professores, para adequação de estratégias à individualidade de 

cada aluno; em grupo turma, para trabalho sobre a validação e aceitação do outro, a 

compreensão do outro enquanto parte integrante e fundamental de uma equipa e 

autoestima; em pequeno grupo e individualmente, para intervenção em situação de 

crise com o intuito do restabelecimento do reequilíbrio comportamental e 

emocional; e, em grupo turma, pequeno grupo e individualmente, enquanto trabalho 

de preparação para a vida ativa e orientação, na escolha de percursos escolares e 

profissionais, potenciadores da zona de desenvolvimento proximal e inclusão social 

plena.  

Assim, o trabalho do SPO decorreu mediante carácter formal e informal, enquanto 

medida ou complemento que a potencia.   



8 
 

Tabela de distribuição de alunos acompanhados no SPO por ciclo 

 PRE 1ºC 2ºC 3ºC 

Nº alunos 0 12 11 57 

Total 80 

 

6.5 –CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL (CAFAP/CENTRO DE APOIO 
FAMILIAR SOS) 

 

O CAFAP acompanhou, neste ano letivo, 32 alunos correspondentes a 20 famílias. 

Além deste apoio formal e continuado, o CAFAP estabeleceu um projeto, em parceria 

com o Time do Prof, no qual esteve regularmente em todos os estabelecimentos 

escolares do Agrupamento, com intuito de capacitação aos professores no 

estabelecimento de estratégias de aproximação e trabalho com famílias. 

 

6.6– EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO CONSELHIA (ELI) 

 

ELI 

TF TO PSI FIS 

4 4 0 0 

 

No ensino pré-escolar, o número de alunos acompanhados em Terapia da Fala e 

Terapia ocupacional, é igual por não ter sido possível substituir a Terapeuta da fala 

que mudou de serviço e impossibilitou a inclusão de mais alunos com esta 

necessidade. 
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7. –ADAPTAÇÕES AO PROCESSO DE  AVALIAÇÃO  (artigo 28.º) 

As aprendizagens dos alunos estão no centro da atividade da escolar, neste contexto, 

o processo de avaliação de cada aluno é uma das medidas que contribui  para a 

valorização das suas aprendizagens. 

 

7.1 – Aplicação da medida “leitura de enunciados” 

Leitura de enunciados 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

EBME 3 2 3  --- --- --- --- --- 

EBPRB 0 9 4 8 --- --- --- --- --- 

EBASS 0 5 3 1 --- --- --- --- --- 

EBFCPS 1 2 6 3 14 12 15 10 20 

PA/PF --- 16 --- --- 14 --- --- 10 10 

TOTAL ANO 4 16 16 12 14 12 15 10 20 

TOTAL CICLO 48 26 45 

A medida “leitura de enunciados” foi aplicada, nas provas de aferição, com maior 

incidência no 2.º ano de escolaridade, seguido do 5.º ano, e por último no 8.º e 9.º 

anos, com dez alunos a beneficiarem desta medida em cada ano, respetivamente. A 

Escola Básica Poeta Ruy Belo, apresenta um valor maior de leituras, num universo de 

28 alunos, de 2.º ano. 

Na Escola Básica de Asseiceira, apresenta 5 leituras de enunciados, no universo de 9 

alunos, do 2.º ano.  

 

7.2 – Aplicação da medida “Utilização de produtos de apoio à aplicação de critérios de 
classificação de provas, para alunos com dislexia-Ficha A” 

 

FICHA A 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

EBME 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- 

EBPRB 0 2 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- 

EBASS 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- 

EBFCPS 0 0 0 0 7 4 15 10 8 

PA/PF ---- 2 ---- ---- 7 ---- ---- 10 8 

TOTAL CICLO 3 11 33 

 

A medida “Utilização de produtos de apoio à aplicação de critérios de classificação de provas, para 

alunos com dislexia-Ficha A”, é requerida, na avaliação externa, com maior incidencia no 7.º ano de 
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escolaridade. É no 3.º ciclo que se verifica o maior número de alunos a beneficiarem desta medida, a 

qual pode ser explicada pelo diagnóstico  tardio da problemática. 

Nos requerimentos para realização de provas de aferição/final, a ficha A foi aplicada 

a um maior número de alunos, no 8.º ano de escolaridade. 

7. 3– Aplicação da medida “prova a nível de escola” 

 

Prova a nível de escola 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

EBME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBPRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBASS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

EBFCPS 0 0 0 0 1 1 0 0 13 

PA/PF --- --- --- --- 1 --- --- --- 11 

TOTAL ANO 0 0 1 1 1 1 0 0 13 

TOTAL CICLO 2 2 13 

 

A aplicação da medida “prova a nível de escola” é requerida, no 28.º, 

maioritariamente, no 9.º ano de escolaridade, devido às dificuldades evidenciadas 

pelos alunos. 

CONCLUSÃO 

No quarto ano de aplicação do Decreto-Lei, 1180 alunos (o universo dos alunos do 

Agrupamento) beneficiaram de medidas universais de suporte à aprendizagem e 

inclusão. Já no que se refere às medidas Seletivas e Adicionais, estas abrangeram 130 

alunos (14,06%). Estes números enquadram-nos de forma positiva dentro dos 

parâmetros sugeridos pelo ME; registe-se que, neste grupo, não houve insucesso 

escolar. 

Contudo, regista-se um elevado número de alunos com dificuldades no domínio da 

comunicação e da linguagem. Para superar esta dificuldade, a EMAEI sugere que os 

alunos possam ter acesso a resumos áudio, para facilitar a aquisição e reforço de 

conhecimento, bem como registos áudio da leitura dos instrumentos de avaliação.  

Reportando-nos ao ciclo de ensino/aprendizagem, à semelhança do ano letivo 

transato, é no 3.º Ciclo que há o maior número de alunos sujeitos às medidas 

supracitadas; neste grupo há uma prevalência de discentes do sexo masculino. Este 

número poderá ser melhor entendido se considerarmos que o AEFCPS tem a decorrer 

duas turmas de Percurso Curricular Alternativo, nas quais os alunos beneficiam da 

alínea a) do artigo 9.º, medidas seletivas, devido à frequência desta resposta 
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educativa que implementa as metodologias de ensino e aprendizagem mais flexíveis 

na gestão do currículo. 

 

Consideramos que neste ano fizemos progressos, designadamente ao nível da 

mobilização de medidas de suporte à aprendizagem, aconselhamento de práticas 

pedagógicas inclusivas e monitorização da aplicação das medidas. Ainda assim, a 

operacionalização do trabalho desta equipa e da legislação em vigor continua a ser 

demasiado burocrática, tornando-se exigente.  

A implementação da plataforma digital, Plano do Aluno, é resposta atual às 

necessidades sentidas no acompanhamento de todos os alunos. 

Como acreditamos que o caminho se faz caminhando, vamos continuar a 

implementar esta lei procurando garantir os princípios e as normas que beneficiem 

da Inclusão e Sucesso Pessoal e Académico de cada um dos alunos, procurando, 

simultaneamente, responder à diversidade das necessidades e potencialidades de 

TODOS e de CADA UM dos alunos, respeitando as suas especificidades e encarando a 

sua heterogeneidade como uma potencialidade. 

 

 

Rio Maior, 21 de Julho de 2021 

A Coordenadora da EMAEI 

_______________________ 

( Fernanda Frazão) 


