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INTRODUÇÃO 

Reconhecimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência: 

 
 “Deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação 

entre pessoas com incapacidades e barreiras comportamentais e ambientais que 

impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de 

igualdade com as outras pessoas.” 

 
A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

utiliza o termo “adaptação razoável” para referir “as alterações e ajustes necessários 

e apropriados que não imponham uma carga desproporcionada ou indevida, sempre 

que necessário num determinado caso, para garantir que as pessoas com 

incapacidades gozam ou exercem, em condições de igualdade com as demais, de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais” (Artigo 2). 

 

O presente relatório é o primeiro trabalho no âmbito do projeto Ensino das TIC a 

Jovens com Perturbações Específicas da Aprendizagem, financiado pela Comissão 

Europeia, através do programa Erasmus+ (Ação-Chave 2, Parcerias Estratégicas 

para a Inovação e Partilha de Boas Práticas no Ensino Profissional). 

 

Com este trabalho, o consórcio do projeto pretende fazer um pequeno quadro da 

situação relativa às condições dos alunos com Perturbação Específicas da 

Aprendizagem (PEA) em centros de formação profissional de 5 cidades diferentes 

da Suécia, Itália, Polónia, Portugal e Bulgária. O objetivo desta investigação residual 

foi destacar as necessidades comuns de centros de formação profissional e 

respetivos professores (em particular professores de TIC), comparar diferentes 

formas de lidar com essas necessidades e indicar o caminho para os produtos 

seguintes, de modo a desenvolver novas ferramentas para o ensino das TIC a este 

grupo-alvo, de acordo com as necessidades de cada um dos 5 contextos envolvidos.  

 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval dos conteúdos que refletem apenas a visão dos 

autores e a Comissão não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser feita das informações nela contidas. A 

Reprodução e Comunicação deste documento é expressamente proibida, salvo autorização escrita pelo Consórcio  TI4PES. 

4 

 

 

 
 
Para chegar aos resultados e estatísticas aqui referidos, os parceiros desenvolveram 
e submeteram 2 questionários diferentes: o primeiro foi dirigido a pessoal do Ensino 
e Formação Profissional (EFP), de centros e escolas profissionais, a fim de se 
compreender o estado da arte da presença e da condição dos alunos com 
Perturbações da Linguagem, incluindo as competências dos professores para lidar 
com os mesmos. 
 

O segundo questionário foi especificamente dirigido a professores de TIC, a fim de 

compreender a sua experiência, as suas competências e o seu ponto de vista sobre 

o processo de ensino-aprendizagem a este grupo alvo. 

 

O inquérito foi apresentado a pessoal, professores e formadores de vários 

prestadores de EFP de Estocolmo (Suécia), Palermo (Itália), Rousse (Bulgária), 

Varsóvia (Polónia) e Aveiro (Portugal). 
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1. A Recomendação Europeia para uma 

Educação Inclusiva 

O Conselho da União Europeia reconhece a importância da inclusão social das 

pessoas com necessidades especiais através da educação e da adoção de políticas 

que garantam a igualdade de oportunidades para todos, no acesso ao sistema 

educativo, de forma a reduzir o abandono escolar precoce e combater a 

discriminação. Desde a década de 1990 que se tem vindo a dar maior ênfase à 

"educação inclusiva", que é mencionada em vários documentos oficiais. 

 
Em 2009, o Conselho da União Europeia lançou o programa "Educação e Formação 

2020" (EF 2020), que constitui "um fórum para o intercâmbio de boas práticas, a 

aprendizagem mútua, a recolha e divulgação de informações e provas do que 

funciona, bem como para o aconselhamento e apoio às reformas políticas". O 

quadro inclui quatro objetivos estratégicos: 

 

• fazer da aprendizagem ao longo da vida e da mobilidade uma realidade; 

• melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação; 

• promover a equidade, a coesão social e a cidadania ativa; 
• reforçar a criatividade e a inovação. 

 
De acordo com o ET 2020, a "educação inclusiva (ou seja, incluindo a crescente 

diversidade de aprendentes), a igualdade, a não discriminação e a promoção de 

competências cívicas (por exemplo, compreensão mútua e valores democráticos)" 

é uma das principais prioridades que deve ser seguida no período 2016-2020. 

 

A maioria dos países europeus adotou as suas próprias políticas nacionais seguindo 

os princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2006) (5). De acordo com o relatório da Agência Europeia para o 

Desenvolvimento da Educação Especial, "a tendência atual na UE e nos países 

candidatos é desenvolver uma política de inclusão dos alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE) nas escolas regulares, proporcionando aos professores 

diferentes graus de apoio em termos de pessoal suplementar, materiais, formação 
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em serviço e equipamento". No entanto, não existe um acordo comum sobre o que 

constitui as necessidades especiais na educação e as definições de necessidades 

educativas especiais variam de país para país. Além disso, os países seguem 

diferentes políticas de inclusão de alunos com necessidades especiais na 

educação, alguns centram-se na sua inclusão no ensino regular, enquanto outros 

têm sistemas educativos distintos. 

 
O Conselho Europeu salienta a necessidade de assegurar a equidade e a 

excelência dos sistemas de educação e formação e considera que as 

desigualdades em relação aos estudantes com necessidades especiais podem 

ainda ser reduzidas nos diferentes níveis de ensino escolar, ensino e formação 

profissional, ensino superior, educação de adultos e aprendizagem ao longo da 

vida. No que diz respeito ao ensino e formação profissional, é importante 

promover a formação profissional ao longo da vida aos estudantes com 

necessidades especiais. O Conselho promove a implementação de uma 

abordagem mais orientada para as necessidades específicas de cada indivíduo 

e que continue a dotar os professores das competências necessárias para 

responder às diferentes necessidades dos estudantes. 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
inclui, entre outras, as orientações relativas ao ensino e formação profissional: 

Artigo 24: Educação 

[...] 

5. Os diferentes governos asseguram que as pessoas com deficiência tenham 

acesso ao ensino superior geral, à formação profissional, à educação de adultos e 

à aprendizagem ao longo da vida, sem discriminação e em condições de igualdade 

com os demais. Para o efeito, os Estados asseguram que as pessoas com 

deficiência beneficiem de adaptações curriculares. 

 
Além disso, propôs a formação de professores em matéria de sensibilização para a 

deficiência e a utilização de técnicas educativas alternativas para apoiar os grupos 

desfavorecidos. 
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2. As Necessidades Educativas 

Especiais nos países do Consórcio 

 
2.1. Suécia 

Definição de  Necessidades Educativas Especiais  

Na Suécia, não existe uma definição legal de necessidades educativas especiais. A 

educação segue o princípio de uma "escola para todos" e centra-se no tipo de apoio 

de que o aluno necessita - acesso a uma educação equivalente para todos. Isto 

significa que os alunos que necessitam de apoio especial, não devem ser tratados 

ou definidos como um grupo diferente dos outros alunos e os seus direitos não são 

definidos separadamente. A obrigação de as escolas atenderem a todas as 

necessidades dos alunos é, no entanto, enfatizada. 

 
O objetivo da educação especial é mapear com destaque e esclarecimento, com base 
em questões educativas, como o ambiente pode ser adaptado para satisfazer as 
necessidades das crianças e dos alunos. 
 
Enquadramento jurídico e institucional 

 

De acordo com a Lei (Skollagen, SFS 1985:1100), todas as crianças e jovens têm 

direito à igualdade de acesso à educação, independentemente do sexo, do local 

onde vivem e de fatores sociais ou económicos. A educação deve "proporcionar aos 

alunos conhecimentos e, em cooperação com as suas famílias/instituições de 

acolhimento, promover o seu desenvolvimento harmonioso em seres humanos e 

responsáveis membros da comunidade". Os estudantes com necessidades 

especiais devem igualmente ser tomados em consideração. As escolas podem ser 

nacionais, municipais ou independentes (privadas), mas a maioria dos alunos 

frequenta as escolas municipais. 

 
A nível local, a Suécia está dividida em 290 municípios (kommuner), cada um dos 

quais tem uma assembleia eletiva. Os municípios são responsáveis por uma vasta 

gama de instalações e serviços, incluindo: habitação, estradas, abastecimento de 
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água e tratamento de águas residuais, assistência social, cuidados a idosos e 

também escolas. 

Na dependência do Ministério da Educação e Investigação, existe a Agência 

Nacional de Necessidades Especiais, Educação e Escolas (SPSM), que coopera 

com os municípios no atendimento aos alunos com distúrbios de aprendizagem. 

 
Trabalha para garantir que crianças, jovens e adultos - independentemente da 

capacidade funcional - tenham condições adequadas para cumprir os seus objetivos 

educativos. Isso é feito por meio de: apoio a necessidades especiais, escolas para 

necessidades especiais, materiais didáticos acessíveis e financiamento 

governamental. 

 

A Inspeção das Escolas Suecas examina as escolas e avalia as candidaturas para 

escolas privadas. O objetivo é ter uma boa educação num ambiente seguro. Para 

além da supervisão e da auditoria de qualidade, também fornece aconselhamento 

e orientação sobre as modificações legais que a escola deve adotar. 

A Agência Nacional para a Educação é responsável pela monitorização dos 

objetivos nacionais alcançados em todas as escolas pré-escolares, ensino básico 

obrigatório, pós secundário bem como na educação de adultos. Isto abrange a 

formação secundária profissional superior IVET e o ensino profissional secundário 

IVET para adultos. A agência também desenvolve documentos de orientação (tais 

como programas, currículos e critérios de classificação), apoia um programa de 

formação para diretores de escolas e financia o desenvolvimento de competências 

nacionais para professores e pessoal escolar. 

 
A Lei sobre a Língua estabelece que "o sector público tem uma responsabilidade 

especial na proteção e promoção da língua gestual sueca". Isto implica uma 

responsabilidade especial de trabalhar ativamente para reforçar a linguagem 

gestual, tornando-a visível. Isto é feito principalmente através de escolas especiais 

e da prestação de apoio educativo às escolas com crianças, jovens e adultos que 

estudam, que são surdos ou têm uma deficiência auditiva. 

 
A proibição da discriminação na Lei de Discriminação é válida, em princípio, em 

todas as áreas da sociedade, e a esfera educacional não é exceção. Isto significa 

que os alunos com deficiências funcionais têm os mesmos direitos que os outros 
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alunos de frequentar e completar a sua educação. 

 

Procedimentos e especificidades: 

• Para o trabalho no ensino básico obrigatório, escolas com necessidades 

especiais ou escolas secundárias, por exemplo, é possível solicitar 

financiamento para o que é conhecido como "intervenções especiais nas 

escolas". Esta é uma subvenção concedida pelo SPSM para incentivar e 

desenvolver bons ambientes de aprendizagem para alunos com deficiência. 

Estão também disponíveis outros financiamentos destinados a jovens e 

adultos, através de instituições de ensino ou diretamente ao aluno. 

• Na Suécia, as escolas públicas com necessidades especiais - cinco regionais e 

três nacionais - recebem alunos que necessitam de uma alternativa à escola 

‘normal’. São os pais que solicitam que os seus filhos frequentem uma escola 

para alunos com necessidades especiais. Se o aluno não viver a uma distância 

abrangida por transporte público, pode viver na escola e participar ativamente em 

atividades de lazer durante o período escolar. 

• Alunos com surdez ou deficiência auditiva podem frequentar uma das 

escolas regionais de necessidades especiais. O ensino é bilingue, o que 

significa que é ministrado na língua gestual sueca e em sueco 

falado/escrito. 

• O conteúdo da educação nas escolas específicas para necessidades especiais 

não difere significativamente do das outras escolas do ensino obrigatório. 

Todos os que trabalham em escolas com necessidades especiais têm 

conhecimentos sobre a língua e a comunicação, ferramentas alternativas, 

materiais didáticos adaptados e ajudas. As escolas com necessidades 

especiais têm um rácio professor-aluno mais elevado e grupos de ensino mais 

pequenos, a fim de se ligarem aos alunos com base nos seus pré-requisitos 

individuais. 

• Se um aluno necessitar de apoio especial, será elaborado um plano de ação. A 

regulamentação relativa aos planos para os alunos que necessitam de apoio 

especial foi clarificada. As necessidades do aluno são avaliadas e o plano de 

ação subsequente deverá conter informações sobre as necessidades do aluno, 

as medidas que serão tomadas e a forma como essas medidas serão 

acompanhadas e avaliadas. Toda a educação corresponde, na medida do 

possível, aos currículos nacionais, mas com ênfase na satisfação das 
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necessidades individuais de aprendizagem. Aproximadamente 14% dos alunos 

do ensino obrigatório das escolas regulares têm um plano de ação (2013), que 

é decidido pelo diretor. Em algumas circunstâncias, esta disposição é oferecida 

em programas especiais.  As necessidades dos alunos são avaliadas por uma 

equipa multidisciplinar e são realizados mais exames médicos, sociais, 

psicológicos e pedagógicos. Uma vez concluída a declaração, o aluno é 

autorizado a frequentar estes programas especiais.   A frequência de um 

programa especial ou de uma escola com necessidades especiais é voluntária. 

Se o aluno não optar por frequentar um programa especial ou uma escola com 

necessidades especiais, o aluno frequenta a escola regular com apoio e um 

plano de ação. 

• O ensino e a formação profissional (EFP) caracteriza-se por uma elevada 

participação. Mais de 98% dos estudantes que concluem a escolaridade 

obrigatória continuam diretamente no ensino secundário superior e metade 

entra no ensino e formação profissional inicial (EFPI). Todos os programas 

IVET oferecem a oportunidade de prosseguir para o ensino superior e existe 

um sistema de educação de adultos bem desenvolvido que permite que 

aqueles que não concluíram o ensino obrigatório ou o ensino secundário 

superior complementem a sua educação após os 19 anos de idade. 

 
2.2 Itália 

O sistema educativo nacional e as universidades têm a tarefa de identificar os 

métodos de ensino e avaliação mais adequados para que os alunos com 

necessidades educativas especiais e, nomeadamente com perturbações da 

linguagem. possam alcançar o seu sucesso escolar. 

 
As Categorias das Perturbações da Linguagem são: 

• Dislexia 

• Disortografia 

• Disgrafia 

• Discalculia 

 
Enquadramento Legal e Institucional 

Em Itália, o Ministério da Educação implementou regulamentos relativos ao estudo 
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para alunos com problemas de aprendizagem. 
 

Neste sentido, a promulgação da Lei 170/2010 coloca em primeiro plano uma 

importante reflexão cultural e profissional sobre as funções docentes que devem 

ser hoje desempenhadas. As novas regras sobre as dificuldades específicas de 

aprendizagem em ambiente escolar voltam a incitar a escola a colocar a pessoa 

no centro das suas atividades e cuidados: "A definição e a implementação das 

estratégias educativas e pedagógicas devem ter sempre em conta a 

singularidade e a complexidade de cada pessoa, a sua identidade articulada, as 

suas aspirações, capacidades e fragilidades, nas várias etapas de 

desenvolvimento e de formação ". 

 
Artigo 4 – Medidas Educativas 

Este artigo garante que as instituições de ensino "devem implementar as 

intervenções pedagógico-didáticas necessárias para o sucesso educativo dos 

alunos e alunos com Perturbações na Linguagem, ativando cursos didáticos 

individualizados e personalizados e recorrendo a instrumentos compensatórios 

e medidas adicionais ". 

 
Artigo 6 – Formulários de Verificação e de avaliação 
Este artigo visa regulamentar as etapas através das quais os alunos com 
Perturbações da Linguagem devem ser avaliados pelas instituições de ensino. De 
acordo com a lei: 
 

1. A avaliação escolar, periódica e final dos alunos e estudantes com Perturbações 

da Linguagem deve ser consistente com as intervenções pedagógico-didáticas 

referidas nos artigos anteriores. 

 
2. Instituições escolásticas adotam métodos de avaliação que permitam ao aluno 

com Perturbações da Linguagem demonstrar efetivamente o nível de 

aprendizagem alcançado, através da aplicação de medidas que determinam as 

condições ideais para o desempenho a ser avaliado, prestando especial atenção 

ao domínio dos conteúdos disciplinares, independentemente dos aspetos 

relacionados com a capacidade deficitária. 

 
3. As Comissões dos exames, no final do primeiro e segundo ciclos de ensino, levam 

em devida consideração as situações subjetivas específicas, as modalidades 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval dos conteúdos que refletem apenas a visão dos 

autores e a Comissão não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser feita das informações nela contidas. A 

Reprodução e Comunicação deste documento é expressamente proibida, salvo autorização escrita pelo Consórcio  TI4PES. 

12 

 

 

didáticas e as formas de avaliação identificadas no contexto dos cursos didáticos 

individualizados e personalizados. As mesmas Comissões também asseguram o 

uso de instrumentos compensatórios adequados e adotam critérios de avaliação 

particularmente atentos aos conteúdos e não à forma.  

4. As instituições escolares implementam todas as estratégias educativas para 

permitir que os alunos com Perturbações da Linguagem aprendam línguas 

estrangeiras. Para isso, valorizam os métodos pelos quais o aluno pode expressar 

melhor suas capacidades, favorecendo a expressão oral, bem como o recurso às 

ferramentas compensatórias e às medidas adicionais mais adequadas. Os testes 

escritos de língua estrangeira são concebidos, apresentados e avaliados de forma 

compatível com as dificuldades relacionadas com a perturbação da linguagem. 

5. O aluno só pode ser dispensado do ensino de línguas estrangeiras e seguir um 

percurso educativo diferente nos casos em que a perturbação da linguagem seja 

particularmente grave. 

 

 
Artigo 7 – Intervenções de Formação  

Este artigo estabelece a formação que o corpo docente de qualquer instituição 

tem o direito de seguir para prestar um melhor serviço aos estudantes com 

perturbações da linguagem. De acordo com a lei: 

 
1. Formação em serviço para professores e gestores escolares, especificamente nas 

seguintes áreas: 

a) Caraterísticas dos diferentes tipos de Perturbações da Linguagem; 

b) Principais ferramentas para a deteção precoce do risco de Perturbação 
da Linguagem 

c) estratégias educativas e educativas de capacitação e de 

ajuda compensatória; 

d) gestão de turmas com alunos com Perturbações da Linguagem; 

e) formas adequadas de verificação e avaliação; 

f) formas de orientação e acompanhamento para a continuação dos 

estudos no ensino superior e no ensino técnico superior; 

g) experiências de estudos de caso de alunos com Perturbações da 

Linguagem, para implementar boas práticas de ensino.  

 
2. O Ministério elabora planos de formação adequados para a ativação de cursos 
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de especialização ou mestrado em didática e psicopedagogia para distúrbios 

de aprendizagem específicos.   
 

Procedimentos e especificidades 

 
• A tarefa do professor de apoio 

A figura do professor de apoio nasceu como um professor "especialista", distinto dos 

outros professores das áreas curriculares, e foi ainda definida pela Lei 517/77. 

São atribuídos à turma que tem aluno(s) com necessidades educativas especiais, 

fazendo parte do respetivo conselho de turma, para implementar formas de 

integração e proporcionar intervenções individualizadas em relação às 

necessidades de cada aluno. 

 
A tarefa do professor para as atividades de apoio na turma representa a verdadeira 

natureza do papel que desempenham no processo de integração. De facto, é toda 

a comunidade escolar que deve estar envolvida no processo em questão e não 

apenas uma figura profissional específica a quem a tarefa de integração é delegada 

exclusivamente. Isto porque o aluno com deficiência é um aluno da turma como os 

outros e, portanto, a responsabilidade pelo seu percurso escolar é de todo o 

Conselho de Turma. 

Para a plena integração, o professor de apoio intervém com base na preparação 

específica durante as horas de aula, colabora com os professores das áreas 

curriculares, e com o Conselho de turma, de modo que o processo formativo do 

aluno possa continuar mesmo na sua ausência.  

O conceito de Necessidades Educativas Especiais baseia-se numa visão global da 

pessoa que é efetivamente acompanhada pelo modelo da CIF de classificação 

internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (Classificação Internacional 

de Funcionalidade, incapacidade e saúde), com base no perfil de funcionamento e 

análise do contexto, conforme definido pela Organização Mundial da Saúde. 

Esta área de desvantagem inclui alunos com perturbações comportamentais ou de 

atenção, imigração recente para a Itália, crianças com atrasos linguísticos, síndrome 

de Asperger ou um QI entre 70 e 85. 

 

No exame final nacional do primeiro ciclo, o professor de apoio é um membro legal do 
grupo turma e participa em todas as tarefas relacionadas com os alunos. 
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• TIC e as Perturbações da Linguagem 

As tecnologias da informação são um recurso importante para promover a 

autonomia no estudo. Existem inúmeros programas específicos para alunos com 

perturbações da linguagem cuja função não permanece exclusivamente na 

compensação das dificuldades relacionadas com a perturbação, mas também nos 

meios para uma consciência de suas próprias estratégias de aprendizagem e 

individuais e um importante reforço da auto-estima e imagem de si mesmos. 

 
É importante recomendar aos professores a adoção de textos escolares que 

também estejam disponíveis em formato digital, pois assim o aluno poderá utilizar 

livros digitalizados como alternativa ou como complemento ao texto adotado. 

 
• Para Leitura: software de capacitação e fortalecimento - programas de síntese de 

fala: editoras e associações voluntárias oferecem uma ampla seleção de livros, 

romances, histórias de todos os tipos em faixas de áudio, lidas por atores 

profissionais e voluntários. 

 

• Para escrita: escrever no PC usando programas de correção ortográfica para acelerar a 
dactilografia no teclado. 

 
• Para estudar: programas para criar mapas conceituais, mapas mentais, esquemas, 

tabelas como uma ajuda para o estudo e repetição. Estes programas permitem a 

utilização de apresentações de slides como auxílio à exposição verbal. Dicionários 

digitais para a língua italiana, línguas estrangeiras e não-nativas. Programas de 

computador para ciências matemáticas, equações e criação de figuras geométricas. 

 
 

2.3 Portugal 

Definição de Necessidades Educativas Especiais 

Em Portugal, a Educação Especial assume o conceito de "Necessidade Educativa 

Especial", utilizando a sigla NEE. Este conceito de NEE aponta para um conjunto 

de especificidades das crianças e jovens, no âmbito da escolaridade obrigatória (dos 

6 aos 18 anos), que lhes permite cumprir objetivos de aprendizagem e cumprir 
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métodos de ensino especializados. 

Os alunos com necessidades educativas especiais são aqueles que, por terem 

determinadas características específicas, podem necessitar de serviços de 

educação especial durante toda ou parte da sua carreira escolar, facilitando o seu 

desenvolvimento académico e pessoal. Estas necessidades educativas especiais 

podem ser permanentes (quando as adaptações permanecem na maior parte ou a 

totalidade da carreira escolar do aluno) ou temporárias (quando as modificações 

curriculares são adaptadas num determinado momento do seu desenvolvimento 

escolar). 

 
Categorias de Necessidades Educativas Especiais: 

• Autismo 

• Deficiência auditiva - Surdez 

• Deficiência visual - Cegueira 

• Deficiência mental (problemas intelectuais) 

• Problemas motores graves 

• Perturbações emocionais e comportamentais graves 

• Dificuldades específicas de aprendizagem 

• Problemas de comunicação 

• Traumatismo craniano 

• Multideficiência 

• Problemas de saúde 

 
Estas condições, sempre que possível, devem ser sujeitas a uma avaliação precoce 

e especializada realizada por equipas multidisciplinares, comunicando o resultado 

da avaliação ao responsável da escola que o aluno frequenta. 

 
Enquadramento Legal e Institucional 

Em Portugal, em janeiro de 1990, foi legislado que "os alunos com necessidades 

educativas específicas resultantes de deficiências físicas ou mentais estão sujeitos 

à escolaridade obrigatória e não podem ser dispensados da frequência escolar". 

Em 1991, Portugal adotou o quadro de referências que seguiu a definição de 

medidas educativas para os alunos com NEE que frequentavam as escolas públicas 

do ensino primário e secundário. 

 
Em seguida, em janeiro de 2008 (DL 3/2008), foram definidos procedimentos de 
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referência e avaliação, por exemplo, o Programa Educacional Individual (PEI). O 

programa PEI surgiu para apoiar respostas educativas e respetivas formas de 

avaliação, cuja implementação exigiu a colaboração de todos os envolvidos no 

processo educativo. 

 

Como complemento ao PEI, a escola deve desenvolver um Plano Individual de 

Transição (PIT) sempre que os alunos tenham NEE permanentes que os impeçam 

de adquirir a aprendizagem, os conhecimentos e as competências definidas no 

currículo. 

Aqueles com deficiências mais graves têm um Currículo Específico individual (CEI) 

que adapta os objetivos e conteúdos da aprendizagem às limitações registadas 

pelos alunos. Seja porque têm um CEI ou porque receberam apoio em unidades 

especializadas. No ensino de EFP, os alunos com CEI não podem obter uma 

qualificação profissional de nível II ou IV, eles só conseguem o equivalente ao 9º e 

12º ano, respetivamente. 

Todas as escolas em Portugal têm formalmente equipas formadas para apoiar 

crianças e jovens com NEE, estas equipas são designadas por Serviços de 

Educação Especial. 

De acordo com a legislação em vigor, os Serviços de Educação Especial criam o 
conjunto de recursos que fornecem serviços de apoio especializados, académicos, 
terapêuticos, psicológicos, sociais e clínicos, projetados para responder às 
necessidades especiais do aluno com base nas suas características, a fim de 
maximizar o seu potencial. 
Tais serviços devem ser realizados sempre que possível na turma regular e devem 
visar a prevenção, redução ou supressão do problema do aluno, seja ele mental, físico 
ou emocional, e/ou modificação dos ambientes de aprendizagem para que ele possa 
receber uma educação adequada às suas capacidades e necessidades. 
Todas as escolas, especialmente as da Educação Básica, devem ter equipamentos e 
serviços de Educação Especial; mas nem sempre isso é o caso, e os pais muitas 
vezes referem-se à falta de apoio especializado para os seus filhos alunos. 

 
Procedimentos e Especificidades: 

 
• Direitos e deveres 

A educação especial segue os princípios da justiça e da solidariedade social, da não 

discriminação e da luta contra a exclusão social, do acesso à igualdade de 

oportunidades e do sucesso educativo, do envolvimento dos pais e da 
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confidencialidade da informação. 

Assim, as escolas ou agrupamentos de escolas, os estabelecimentos de ensino 

privados com paralelismo pedagógico, as escolas profissionais, direta ou 

indiretamente financiadas pelo Ministério da Educação, não podem recusar a 

inscrição de qualquer criança ou jovem com base na deficiência ou nas suas 

necessidades educativas especiais. De facto, as crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais têm prioridade na inscrição. 

 
• Dever de sigilo 

Todas as informações resultantes da intervenção técnica e educativa estão 

sujeitas a limites constitucionais e legais, nomeadamente os relativos à 

privacidade da vida privada e familiar e ao tratamento, ligação, transmissão, 

utilização e proteção automatizados da confidencialidade dos dados pessoais. 

 

• Identificação de alunos com Necessidades Educativas Especiais 

A educação especial pressupõe o encaminhamento de crianças e jovens que dela 

necessitem, o que deve ocorrer o mais precocemente possível, detetando os fatores de 

risco associados às limitações ou incapacidades. 

A referência é feita por iniciativa dos pais ou tutores, serviços de intervenção 

precoce, professores ou outros técnicos ou serviços que intervêm junto da criança, 

ou jovem, conscientes da existência de necessidades educativas especiais. 

O encaminhamento/recomendação é feito na escola da área de residência, através 

do preenchimento de um documento que explica as razões que levaram ao 

encaminhamento da situação e anexa toda a documentação considerada relevante 

para o processo de avaliação. Após o encaminhamento da criança, o conselho 

executivo inicia ações para avaliar as características da criança, verificando se ela faz 

efetivamente parte de um plano de educação especial. 

• O Plano Educativo Individual (PEI) 

Para os alunos com necessidades especiais, os programas educativos são 

concebidos com objetivos específicos e medidas de avaliação. O programa 

educativo individual contém a identificação do aluno, uma descrição de sua 

formação académica e indicadores funcionais, e a resolução final das medidas 

educativas a serem implementadas. Deve, também, conter o grau esperado de 

participação do aluno nas atividades escolares e o horário de funcionamento 

das mesmas. 
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A escola deve proporcionar aos alunos com necessidades educativas especiais o 

acesso a outras atividades que possam potenciar o seu desenvolvimento, tais como: 

terapia da fala, terapia ocupacional, avaliação e acompanhamento psicológico, 

treino da visão e interpretação da Língua Gestual Portuguesa. 

 
Estas atividades não letivas devem ser realizadas por técnicos com formação 

profissional adequada. Este apoio pode ser prestado pela própria escola ou através 

de parceiros externos. 

 
• Número de alunos por turma 

Por lei, as turmas com alunos com NEE não podem exceder 20 alunos no total, uma 
realidade que é amplamente ignorada por muitas escolas. 

• Os números da Educação Especial em Portugal 

De acordo com os números do Ministério da Educação, 87.081 alunos com NEE 

estão matriculados no ano letivo 2017/2018, mais 5.000 do que no ano letivo 

anterior, a maioria (68.465) no Ensino Básico. 

 
Do total de alunos com NEE no ensino pré-escolar, primário e secundário, quase 

80% (76.031) estão no ensino público. O ensino privado recebe 11.050 alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Em Portugal continental, em 2017-2018 existiam 83.182 alunos com NEE que 

dispunham de apoio pedagógico especializado, 40.471 com adaptações 

curriculares individuais e 12.563 com currículos específicos individuais. 

 

De acordo com dados do Ministério da Educação, existem 7.162 professores de 

educação especial a tempo inteiro na rede pública do Ministério da Educação e 

356 a tempo parcial. 

 
O número de técnicos destinados à educação especial na escola pública caiu para 

1.016 (dados do último ano letivo indicaram 1.141). Desses técnicos especializados, 

529 são psicólogos, 183 de terapia da fala, 103 intérpretes de língua gestual 

portuguesa, 70 terapeutas ocupacionais, 70 instrutores de língua gestual 

portuguesa e 61 fisioterapeutas. 
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2.4 Bulgária 

Definition of SpLD 

Both terms Specific Educational Needs “SEN” and Specific Learning Difficulties 

“SpLD” have to be differentiated from one another. 

The children with Specific educational needs “SEN” have significant development 

disturbances and the specific learning difficulties children have deficiencies in their 

understanding and use of language without physiological preconditions and initial 

disability. The SpLD group is also part of the Specific Educational Needs “SEN” 

group. 

Categorias das Necessidades Educativas Especiais: 

• Deficiências intelectuais 

• Deficiências visuais 

• Deficiências auditivas 

• Doenças crónicas 

• Distúrbios da fala 

• Articulação (dislalia) 

• Falta total ou parcial de fala (alaliya) 

• Ritmo da fala (disfemia/gagueira) 

• Deficiências de leitura (dislexia) 

• Deficiências de escrita (disgrafia) 

• Deficiências de coordenação (dispraxia) 

 
Enquadramento Legal e Institucional 

Nos atos normativos existentes desde 2003, a lei búlgara estabelece os requisitos 

básicos necessários para a integração das crianças com Perturbações na Linguagem 

e/ou com doenças crónicas, no sistema educativo nacional. 

Com o Decreto n.º 232, de 20 de outubro de 2017, o Regulamento para a Inclusão foi 

votado favoravelmente pelo Conselho de Ministros. 

As crianças com NEE certificadas são educadas nas escolas normais, mas a sua 

educação segue um cronograma de acordo com suas necessidades individuais. 

A educação e a formação profissional são acessíveis a todas as crianças, incluindo 

as com Necessidades Educativas Especiais. 
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No que diz respeito às crianças com deficiência, o Ministério da Educação e da 

Ciência tem de assegurar: o desenvolvimento de programas educativos, material 

didático gratuito, dispositivos de formação técnica, tecnologias modernas, apoio às 

necessidades educativas especiais, material didático individual específico e 

dispositivos que facilitem o processo educativo até ao final do ensino secundário. 
 

Procedimentos e Especificidades 

• A Lei do Ensino e Formação Profissional estabelece que para os alunos com 

NEE/Perturbações da Linguagem existem programas de educação profissional, que 

são criados de acordo com a sua saúde e status social. A Lei separa as pessoas 

com doenças crónicas, deficiências físicas ou sensoriais, as crianças com 

deficiência intelectual e as crianças com comportamento desviante. 

Todos esses grupos, excluindo as crianças com deficiência intelectual, são 

formados de acordo com os programas de formação profissional, ou de formação 

profissional, para lhes permitir aprender, total ou parcialmente, um ofício adequado 

à sua saúde e ao seu estado físico. 

 

• As crianças com deficiência intelectual são formadas de acordo com os programas 

de formação profissional, ou de formação profissional, para que possam adquirir, 

total ou parcialmente, um primeiro grau de qualificação profissional. 

 
• Ministério da Educação e Ciência e Ministério da Saúde determinam as profissões 

para as quais os diferentes grupos de crianças podem receber formação. 
 

• Após a conclusão da sua formação profissional, os alunos recebem um certificado 

de conclusão do ensino secundário e um certificado de qualificação e/ou certificação 

profissional. Além disso, a conclusão da formação profissional implica a emissão de 

um certificado de ensino básico ou de um documento comprovativo da conclusão 

de um determinado ano do ensino secundário e de um certificado de qualificação 

profissional. 
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3. A perceção dos prestadores de EFP 
sobre Perturbações da Linguagem  

 
Neste capítulo são analisados e avaliados os resultados de um inquérito realizado 

pelos 5 parceiros do projeto. Este inquérito teve como objetivo dar ênfase e fornecer 

uma visão das perceções dos prestadores de EFP nestes diferentes países. 

Foram alcançados mais de 50 institutos, entre a Suécia, Itália, Polónia, Portugal e 

Bulgária; através destes contributos, sabemos mais sobre a situação dos casos de 

Perturbações da Linguagem no EFP. 

 
Estiveram 46 centros/escolas envolvidas neste estudo, nomeadamente, 12 de Itália, 

14 da Polónia, 10 de Portugal e 10 da Bulgária. 

A maioria dos institutos envolvidos tem mais de 400 alunos e a maioria destes tem 

entre 13 e 16 anos de idade. 

 

 

Tab 1 Nº de alunos de EFP envolvidos 
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Tab 2: Idade média dos alunos envolvidos 

 
 
 

Os prestadores de EFP que responderam ao inquérito são sobretudo diretores e 

professores. Na Polónia, a maioria dos inquéritos foi preenchida pelos diretores dos 

institutos, enquanto nos outros países foram principalmente respondidos pelos 

professores. 
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Tab 3: As funções das pessoas entrevistadas nos centros/escolas profissionais 

 
 

 
 
Tab 4: nº de centros/escolas por nº de alunos com Perturbações da Linguagem 
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Tab 5: nº de escolas/centros por nº de alunos com Perturbações da Linguagem 

 
Um dos objetivos do estudo foi investigar quantos alunos com Perturbações da 

Linguagem estão presentes nos institutos contatados, atualmente e nos últimos 10 

anos. Em Palermo, a maioria dos institutos declarou ter menos de 10 alunos com 

Perturbações da Linguagem, bem como nos 10 anos anteriores. Enquanto que na 

maioria dos institutos contactados na Polónia pelo parceiro polaco declararam ter 

mais de 60 estudantes com Perturbações da Linguagem (confirmados). Na Bulgária, 

9 a 10 institutos declararam ter mais de 10 estudantes com Perturbações da 

Linguagem: 3 deles entre 10 a 30, 3, 30 a 60 e outros 3 declararam ter mais de 60 

estudantes com Perturbações da Linguagem. 

 

Em alguns países, nem todas os indivíduos com Perturbações da Linguagem 

receberam um diagnóstico adequado; assim, pudemos deduzir que em muitos 

institutos, poderia haver estudantes com Perturbações da Linguagem que não estão 

cientes disso, ou não têm a certificação adequada. Por esta razão, também 

perguntámos aos entrevistados o seguinte: "Quantos estudantes com Perturbações 
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da Linguagem acha que estão presentes em seu instituto, mas sem estar cientes 

das mesmas?” 
 

 

Tab 6: Nº de alunos com Perturbações da Linguagem sem estarem cientes das mesmas 

 
As respostas a esta pergunta mostram que um número elevado de alunos não foram 

certificados com Perturbações da Linguagem na Polónia: mais de 60 em 2 casos, 

mais de 30 em 4 casos; em Itália, declararam ter menos de 10 estudantes nesta 

condição; na Bulgária, a maioria dos institutos declara ter menos de 10 estudantes 

sem conhecimento da sua perturbação da linguagem, mas 4 institutos declaram ter 

de 10 a 30 estudantes nesta condição. 

A segunda parte do estudo foi focado nas competências e no conhecimento dos 

professores e funcionários dos centros/escolas sobre Perturbações da Linguagem. 

A primeira pergunta sobre este tema foi: Quantos funcionários especializados em 

Perturbações da Linguagem (ou com competências sobre como lidar com eles) 

existem na sua escola/centro? 
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Tab 7 Nº de respostas sobre quantos elementos de staff especializados em Perturbações da Linguagem existem 
nos centros/Escolas 

 

 

Tab 8: Avaliação do conhecimento dos professores sobre Perturbações da Linguagem 
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De acordo com as respostas recolhidas, o país em que a maioria dos institutos 

declara ter mais pessoas especializadas em Perturbações da Linguagem é a 

Polónia, com mais de 20 funcionários em 9 dos 14 casos. 

De forma a ter um conhecimento mais amplo sobre a consciencialização dos 

entrevistados sobre o ensino a indivíduos com Perturbações da Linguagem, 

solicitámos-lhes também que avaliassem a qualidade da informação fornecida pelos 

seus institutos sobre estas perturbações, através de uma Escala Likert de 1 (Muito 

mau) a 5 (Muito bom) (Tab8). 

Em todos os países, a avaliação parece ser bastante boa; o mesmo para os resultados 
de aprendizagem dos alunos (Tab9). 

 

Tab 9 Avaliação dos resultados dos alunos com Perturbações da Linguagem  

 
 

Finalmente, a terceira questão deste estudo centrou-se no tipo de Perturbação da 
Linguagem mais frequente nos institutos envolvidos. 
Em todos os países em que o inquérito foi realizado, a dislexia parece ser a 
perturbação mais comumente encontrada. 
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14%
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Dislexia Dysgraphia Dyscalculia

Dispraxia None

70%

10%

10%

10%
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Dislexia Dysgraphia Dyscalculia

Dispraxia None

75%

25%

Itália

Dislexia Dysgraphia Dyscalculia

Dispraxia None

100%

Portugal

Dislexia Dysgraphia Dyscalculia

Dispraxia None

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Tab 10, 11, 12, 13: tipo de Perturbação da Linguagem mais frequente em cada país. 
 

10 11 

12 13 
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4. O ensino das TIC aos alunos com 
Perturbações da Linguagem 

Foi realizado um outro estudo pelos parceiros do consórcio TI4PeS. Este segundo 

inquérito foi dirigido apenas aos professores de TIC dos centros/escolas de EFP 

envolvidos, com os seguintes objetivos: 

 
1. Apurar as necessidades dos professores de TIC para melhorar as suas aptidões e 

competências ao lidarem com indivíduos com Perturbações da Linguagem 

2. Compreender como os conteúdos de aprendizagem podem ser úteis para os 

professores de TIC. 

 
O objetivo dos parceiros era alcançar pelo menos 10 professores de TIC; este 

objetivo foi alcançado por cada parceiro, a AEVA, Portugal, contactou 17 

professores diferentes. 

 
Em primeiro lugar, quisemos saber se os professores estavam cientes de terem 

ensinado a sua disciplina a alunos que sofriam de Perturbações da Linguagem. 

Mais de 60% em cada país respondeu favoravelmente, especialmente em Portugal, 

onde 12 dos 16 professores tinham tido alunos com Perturbações da Linguagem 

na sua turma. Uma parcela muito pequena dos entrevistados declarou não saber 

se tinha tido alunos com Perturbações a Linguagem. 
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Tab 14: resposta à questão: Já ensinou a sua disciplina a alunos com Perturbações da Linguagem? 

 

Depois disso, perguntou-se aos professores se tinham encontrado algum problema ou 

dificuldades especiais ao ensinar este grupo de alunos. Os resultados foram mistos, 

enquanto em Itália todos os 10 professores responderam que não tinham tido qualquer 

problema, em Portugal e na Bulgária mais de 70% sentiram algum tipo de dificuldade. 

Na Polónia, 5 em 8 professores não tiveram qualquer tipo de complicação. 
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Tab 15: nº de problemas verificados pelos professores 

 
 

 
A pergunta seguinte para os professores era se eles já tinham recebido formação 

formal em Perturbações da Linguagem, para que pudessem ter melhor 

compreensão e competências de gestão ao lidar com o problema. 

Surpreendentemente, Itália e Polónia, os países que tiveram menos problemas com 

as Perturbações da Linguagem, foram os que receberam menos formação sobre as 

mesmas, 80% não receberam qualquer tipo de informação. Por outro lado, 13 dos 

17 professores portugueses tinham recebido formação prévia sobre o tema, 

enquanto outros 2 fizeram alguma investigação por conta própria. Na Bulgária, 5 

professores tinham tido formação sobre Perturbações da Linguagem e 4 não. 

 

Os principais problemas encontrados foram aqueles relacionados com a falta 

de recursos para lidar com os alunos com Perturbações da Linguagem de forma 

mais individualizada. Muitos alunos numa mesma turma, faz com que seja 

quase impossível para os professores concentrarem-se na aprendizagem dos 

alunos com perturbações da linguagem. Outros contratempos importantes 

mencionados foram a complicação dos conteúdos a aprender e a inexperiência 

profissional de alguns professores com alunos com Perturbações da linguagem. 
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Tab16: Formação recebida pelos professores 

 
 

A quarta pergunta do estudo tinha como objetivo descobrir se os professores 

acreditavam que poderiam ser capazes de ensinar TIC (software) a um aluno 

com perturbações da linguagem. As respostas foram geralmente afirmativas, 

embora em Portugal e Itália as primeiras respostas tenham sido "talvez", o que 

denota que, apesar de não desistirem, não estão completamente seguros de 

que o possam fazer. 

 
Quando solicitados para explicar como adquiriram os seus conhecimentos, a 

maioria deles afirmou tê-lo feito através de seminários e cursos; apenas um 

tinha uma pós-graduação em Perturbações da Linguagem. 
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Tab17: Capacidade dos professors de ensinarem TIC/Desenvolvimento de software a alunos com perturbações 
da linguagem 

 

 
Finalmente, pedimos ao corpo docente a sua opinião sobre as capacidades dos 

indivíduos com Perturbações da Linguagem em obter os mesmos resultados em TIC 

que qualquer outro estudante; todos eles responderam favoravelmente. No entanto, 

enquanto em Itália e na Polónia a opinião positiva chegou a mais de 90%, em Portugal 

e na Bulgária essas cifras diminuíram para 70%. 

 

A maioria dos inquiridos assegurou que os alunos com Perturbações da Linguagem 

têm o mesmo potencial que qualquer outro estudante e que as TIC são uma 

disciplina muito intuitiva, o que pode ser bom para eles. No entanto, a grande maioria 

pensa que o fator mais importante não é a disciplina, mas sim o tipo e o grau de 

deficiência de que o estudante sofre. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Italy Poland Portugal Bulgaria

Seria capaz de ensinar TIC / desenvolvimento de software a um 
aluno com perturbações da linguagem?

Yes No Maybe I don't know



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval dos conteúdos que refletem apenas a visão dos 

autores e a Comissão não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser feita das informações nela contidas. A 

Reprodução e Comunicação deste documento é expressamente proibida, salvo autorização escrita pelo Consórcio  TI4PES. 

34 

 

 

Quando questionados sobre  o que eles faltava para poderem ensinar 

adequadamente indivíduos com Perturbações da Linguagem, a resposta foi 

praticamente unânime: formação para lidar com pessoas que sofrem dessas 

perturbações. 
 
 
 
 

 
 

Tab. 18: A opinião dos professores sobre os resultados académicos entre alunos com perturbações da linguagem 
e os outros  
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CONCLUSÃO 

Em conclusão, este primeiro trabalho de investigação e recolha de dados tem sido 

funcional para compreender os antecedentes dos parceiros, as divergências e os 

pontos comuns. 

 
Em primeiro lugar, a presença de alunos com Perturbações da Linguagem é 

consistente em todas as salas de aula dos países parceiros. A presença 

preponderante deste fenómeno é já um indicador que sublinha fortemente a 

necessidade de se abordar esta questão. 

 
A divergência fundamental encontra-se nas diferentes definições de Perturbações 

específicas de aprendizagem em cada país; em alguns é uma desordem regulada e 

reconhecida, noutros não. De facto, este aspeto cria alguma dificuldade em se criar 

uma estratégia comum, pois seria um elemento importante na criação de 

ferramentas funcionais que pudessem ser úteis para um grande número de 

utilizadores. 

 
No entanto, apesar de todas as diferenças e graças aos dados recolhidos no estudo 

realizado, destacou-se a grande necessidade de se utilizar/criar novas ferramentas. 

Os professores necessitam de formação nova e diferente para poderem lidar, intervir 

e gerir a dinâmica de uma turma que inclui alunos com perturbações da linguagem. 

 
Os seguintes resultados que este consórcio irá desenvolver destinam-se a fornecer 

informações e conhecimentos que podem ser úteis para a compreensão da questão 

das Perturbações da Linguagem em ambientes de aprendizagem. 
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