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EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM PORTUGAL  

Estudo de caso 1: Daniel, uma criança de 3 anos 

O Daniel é um menino de 3 anos que nasceu com Síndrome de Down. Esta criança pode ser descrita 

como tendo “necessidades complexas”. Tem um atraso no desenvolvimento motor e cognitivo, ainda 

não fala nem anda. Tem também outras complicações físicas que preocupam os seus pais, 

especialmente problemas de visão e cardíacos. Devido ao facto de o Daniel necessitar de vários tipos 

de terapia e de suporte educacional, os seus pais enfrentam uma vida diária muito stressante, lidando 

com diferentes profissionais e, muitas vezes, com conselhos muito contraditórios. A educadora do 

jardim-de-infância também estava preocupada e a sentir-se impotente, devido ao facto de o Daniel se 

juntar cada vez menos às outras crianças do grupo e também por não conseguir trabalhar com tantos 

parceiros diferentes.  

Os pais do Daniel pediram apoio a uma equipa de intervenção precoce. Planear a avaliação e a 

intervenção foi uma tarefa que envolveu todos os membros da equipa e a partilha de informação foi 

crucial. Ela foi planeada de modo a ser o menos intrusiva possível. Apenas dois profissionais foram a 

casa do Daniel avaliar as suas necessidades, bem como as necessidades da família. Um dos membros 

da equipa foi nomeado responsável e foi criado um sistema primário de serviços, permitindo que o 

profissional e os pais pudessem trabalhar em conjunto com um elevado nível de envolvimento. 

Posteriormente, esta intervenção foi alargada ao jardim-de-infância, colocando-se em pática o co-

ensino, envolvendo o planeamento conjunto com a educadora titular do jardim-de-infância acerca do 

trabalho a desenvolver com o Daniel dentro do grupo, bem como ao nível das rotinas diárias. Assim, 

o objetivo principal da Equipa de Intervenção Precoce (IP) foi dar poder aos pais e capacitá-los, bem 

como a outros profissionais significativos para o processo do Daniel, explorando rotinas e 

acontecimentos diários como oportunidades de aprendizagem. O plano de intervenção acordado 

entre a equipa incluía amplas oportunidades para a promoção de outras capacidades, dentro de uma 

abordagem integrada, determinada pelas necessidades e focada na criança e na família. Esta 

abordagem significa uma colaboração próxima entre a família e o educador da intervenção precoce, 

mas também a interação com outros membros da equipa, o que lhes permitiu reunir e trocar ideias, 

conhecimentos, capacidades e trabalharem em conjunto, cooperativamente. Claramente, esta 

abordagem trouxe paz à família e benefícios ao Daniel. 

Estudo de caso 2: Samuel, uma criança de 7 anos 

O Samuel, de 7 anos, está diagnosticado com uma perturbação do espetro do autismo que afeta a sua 

interação social, comunicação, interesse e comportamento.  

Quando o Samuel foi para uma escola do ensino regular, foi providenciada uma variedade de apoios 

no sentido de criar um ambiente de sucesso e boas experiências para todos os envolvidos. Uma das 

abordagens escolhida foi a abordagem colaborativa, que incluía o trabalho em equipa de professores 

de ensino regular e especial, numa configuração de sala de aula inclusiva. Este modelo de co-ensino 

requer a intervenção académica conjunta de dois profissionais na sala de aula, com toda a turma (uma 

turma de ensino regular com a inclusão de alunos com NEE, como o Samuel). Os dois professores 

começaram a trabalhar em conjunto para conhecerem as capacidades profissionais de cada um, tais 

como: pontos fortes e lacunas ao nível do ensino, interesses, atitudes. Para se tornarem numa equipa 

eficiente, trabalharam em conjunto como parceiros iguais, em relações interativas, sendo ambos 



GOPRINCE project  
Document Summary: Portuguese  

envolvidos em todos os aspetos da planificação, ensino e avaliação. Também identificaram os pontos 

fortes da criança e os seus principais interesses, colocando-os no seu currículo. 

 


