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EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM PORTUGAL  

Definição: Em Portugal, a educação inclusiva refere-se ao processo de promoção da participação de 

todas as crianças, apoiando não apenas aquelas com deficiência ou atrasos no desenvolvimento, mas 

todos os grupos de crianças vulneráveis e/ou marginalizadas, nomeadamente devido aos seus 

contextos culturais e sociais. 

Políticas educativas e implementação: O Decreto-lei n.º 3/2008 estabelece uma "oferta de apoio 

especializado (...) com o objetivo de criar condições para a melhoria do processo educativo dos alunos 

com necessidades educativas especiais" que têm dificuldades continuadas ao nível da comunicação, 

da aprendizagem, de mobilidade, de autonomia, relações interpessoais e participação social. Esse tipo 

de apoio especializado está disponível nas escolas regulares. No entanto, esse Decreto-lei também 

estabelece que, quando a escola regular não consegue dar resposta adequada à inclusão de crianças 

e jovens, em relação à especificidade das suas necessidades, os envolvidos no processo de 

referenciação e avaliação podem propor o atendimento numa escola de educação especial. A Lei 

define que os alunos com NEE devem: (a) receber a sua educação numa instituição educativa regular, 

(b) participar com os seus pares na totalidade das atividades, tanto ao nível curricular como da vida 

em ambiente educativo, (c) fazerem parte de um grupo/turma regular, em detrimento da sua 

permanência numa unidade de ensino especial, (d) a separação do seu grupo pode ser necessária, 

ocasionalmente, para responder a objetivos específicos, (e) as escolas devem rever e adaptar as sua 

abordagens para atingir uma maior inclusão. Com este Decreto-lei, o grupo-alvo abrangido pela 

educação especial ficou limitado a crianças e jovens com necessidades permanentes (crianças e jovens 

com maiores limitações em termos de atividade e participação em uma ou mais das seguintes áreas: 

comunicação, aprendizagem, mobilidade, autonomia, relações interpessoais e participação social), 

redirecionando os recursos especiais disponíveis para estes casos. Com base no pressuposto de que 

alguns grupos-alvo necessitam de uma logística e de recursos humanos mais sofisticados e 

especializados, foram criadas quatro estruturas diferentes nas escolas de ensino regular: (1) escolas 

de referência de educação bilíngue para alunos surdos, (2) escolas de referência para estudantes 

cegos, ou ambliopes, (3) unidades de ensino estruturado para alunos com autismo e (4) unidades de 

suporte especializado para alunos com problemas congénitos e multideficiência. Estas unidades estão 

localizadas nas escolas de ensino regular e apresentam adaptações ao ambiente educativo. As crianças 

com NEE permanecem nessa unidades em tempo parcial, com o objetivo de promover a sua 

integração nos seus grupos/turma regulares e na vida em comunidade escolar. 

A Intervenção Precoce na Infância (IPI) em Portugal: em outubro de 2009, o Decreto-lei 281/2009 

estabeleceu um Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), que abrange crianças 

entre os 0 e os 6 anos. A IPI tem uma gama abrangente de serviços prestados por uma equipa local de 

profissionais da área da saúde, da educação e dos serviços sociais, cujo foco de ação é, não só a 

criança, mas também o ambiente, incluindo a família. O “modelo da estrutura de intervenção” 

abrange três caraterísticas principais: a melhoria das oportunidades diárias de aprendizagem, práticas 

centradas na família e trabalho de equipa numa perspetiva transdisciplinar.  

Necessidades e desafios: O Ministério da Educação delegou a uma equipa internacional de peritos a 

tarefa de providenciar uma avaliação externa do atual modelo. A avaliação externa sublinhou o amplo 

consenso acerca da ideia de que a educação inclusiva é assumida em todas as vertentes da política 

pública. Este facto representa um salto qualitativo sobre a estrutura reguladora anterior para a 
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educação especial. As conclusões estão integradas numa recente recomendação, publicada pelo 

Conselho Nacional de Educação, em Política Pública de Educação Especial (CNE, 2014). 

Processo-chave: Colaboração (baseado na prática portuguesa) 

No campo da educação, a “colaboração” é entendida como um mandato legal, a melhor prática nas 

práticas dos professores e necessária para a inclusão de crianças com NEE (Hernandez, 2013). De facto, 

a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) evidencia a importância da cooperação efetiva entre os 

professores titulares, os professores de ensino especial e equipas de apoio, bem como o envolvimento 

de outros recursos humanos, tais como professores consultores, psicólogos, terapeutas da fala e 

terapeutas ocupacionais. Também determina que a educação de crianças com NEE é uma tarefa 

partilhada pelos pais e pelos profissionais, recomendando o desenvolvimento de uma parceria 

cooperativa entre administração escolar, professores e pais, encarados como parceiros ativos na 

tomada de decisões.  

Definição: O termo “colaboração” é muitas vezes considerado ambíguo e dependente do contexto 

em que é utilizado. Todavia, muitos autores parecem concordar que a colaboração inclui um trabalho 

conjunto, com benefícios mútuos, numa relação solidária. Os modelos de colaboração entre 

professores, pais e outros profissionais de educação, implementados para ir ao encontro da 

diversidade, são reconhecidos como estratégias poderosas e de sucesso em qualquer contexto 

educativo (Wood, 1998). Em particular, a colaboração entre profissionais de educação especial e 

educação regular são uma alternativa para responder aos desafios da educação inclusiva, diminuir o 

isolamento tradicionalmente associado ao trabalho dos professores e permitir o retorno das crianças 

com NEE às escolas de ensino regular. Simultaneamente, faz com que os educadores especiais 

regressem ao núcleo profissional escolar.  

Modelos de colaboração: A maneira como os professores, outros profissionais e os pais colaboram 

uns com os outros em ambiente escolar é, usualmente, designada por modelos de colaboração e 

correspondem a abordagens multidisciplinares, interdisciplinares ou transdisciplinares (Briggs, 1991, 

1997; Hernandez, 2013). Cada modelo apresenta princípios subjacentes distintos e diferenças nos 

processos de comunicação e de colaboração entre os membros da equipa. Existem evidências de que 

a abordagem transdisciplinar apresenta uma melhor eficácia, especialmente em relação à criação de 

uma estrutura de equipa integrada, prestação de serviços, comunicação estruturada e regular, troca 

de conhecimentos entre as diferentes áreas disciplinares e focalização nos alunos.  

Abordagem de ensino colaborativo: Tradicionalmente a principal responsabilidade dos professores 

de ensino regular é a utilização das suas competências para instruir os alunos com base no currículo 

em vigor no sistema escolar, sendo a principal responsabilidade dos professores de educação especial 

providenciar uma educação através do desenvolvimento e adaptação de materiais de modo a 

combinar os tipos de aprendizagem, pontos fortes e necessidades especiais de cada um dos seus 

alunos. A abordagem de co-ensino, ensino cooperativo ou ensino colaborativo, é o mais recente 

desenvolvimento da evolução dos modelos de colaboração descritos anteriormente (Hernandez, 

2013). Identificado como um dos mais promissores fatores no favorecimento da inclusão, resulta na 

formação de equipas de professores de ensino regular e de educação especial, mas também poderá 

ser aplicado à formação de equipas de outros profissionais, tais como terapeutas da fala, terapeutas 

ocupacionais e consultores (Rainforth & England, 1997 as cited in Hernandez, 2013). O ensino 

cooperativo entre professores de ensino regular e educação especial implica que trabalhem em 

conjunto, como parceiros iguais, a maior parte do dia na mesma sala de aula, numa relação interativa 

que envolve planeamento, ensino e avaliação, gestão do ambiente de sala e do comportamento. 


