
1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Desafios na Educação Especial: 

Diferentes olhares sobre o hoje… 

...perspetivando o amanhã! 

 
  
  
O Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos e a APPACDM de Vila Nova de 
Gaia organizaram o 1º Seminário Internacional de Educação Especial de 
Vila Nova de Gaia que se realizou no dia 06 de julho, no auditório do Parque 
Biológico, cujos 200 lugares foram rapidamente esgotados, não sendo 
suficientes para aqueles que continuaram a pretender inscrever-se. 
 
Esta iniciativa surge no seguimento do protocolo assinado entre as duas 
entidades, no âmbito de uma parceria promotora de maior diversificação 
educativa, designada “Gaia, Terra com Futuro.  
A ideia central era a de reunir investigadores e estudiosos de diferentes 
proveniências, docentes, discentes, profissionais e pais que articulassem nas 
suas discussões aspetos relacionados com a Educação como a inclusão, 
formação, práticas pedagógicas e transições pós escolares dos alunos com 
NEE, sobretudo os que estão na transição para a vida adulta.  
 

 

Destacamos os objetivos primordiais: 

 

- Promover a reflexão sobre a importância do processo inclusivo,  

- Compromisso de toda a sociedade na constituição do Ser Social, 

- Contribuir para esbater as barreiras existentes nos diferentes percursos da 

vida, 

- Gerar novos paradigmas que fortaleçam a construção de uma sociedade 

onde impere a equidade. 

 

 

 

 

 



RESUMO DAS INTERVENÇÕES DOS PRELETORES  

 

Mestre Filomena Pereira - DGE / MEC / Diretora Geral da Educação 

Especial e Apoios Educativos 

 

 Tema da Intervenção: 

“Com os Olhos Postos no Passado e no Futuro”  
 

A intervenção focou a necessidade de compreender a criança, olhando para as 

suas necessidades e os ambientes em que esta se insere, reconhecendo os 

seus direitos, garantindo oportunidades equitativas. 

Algumas palavras-chave: 

Integridade/Identidade 

Envolvimento 

Motivação 

Ser ouvido 

Direito à educação 

Neste sentido há que compreender as limitações na funcionalidade e aptidões 

que nos levam à construção de um PEI com a identificação clara das 

necessidades, selecionando, com objetividade e cuidadosamente, o que se 

pretende ensinar, evitando a perda de tempo em tentativas de aprendizagens, 

sem significado, para criança. É importante selecionar locais de aprendizagem 

em contextos reais/concretos. 

A título de exemplo, apresentou um filme, revisitando as crianças na UIEM de 

1º ciclo, de Lagos/V.N. Gaia, hoje, as mesmas, na UIEM de 2º e 3º ciclos da 

Escola Básica Dr. Costa Matos, em V. N. Gaia. A conferencista pretendeu 

ilustrar, a forma “apropriada” e “inclusiva”, de assegurar a educação a todos os 

alunos com deficiência, sendo para isso necessário, identificar barreiras, 

compreender as limitações de funcionalidade e implementar o Programa 

Educativo Individual. Ficou no ar: E o futuro? 

Face aos 12 anos de escolaridade obrigatória, três anos de PIT (Plano 

Individual de Transição), integrado no Currículo Específico Individual (CEI) e 

Educação combinada/articulada com Instituições de Educação Especial; neste 

momento, encontra-se em fase de elaboração um Referencial que integra 

Matrizes de currículo, de recursos e de acompanhamento. 



  

Professora Doutora Manuela Sanches - ESE Porto / Unidade de Apoio à 

Escola Inclusiva (UAEI)  

 

Tema da Intervenção: 

“Planeamento Centrado na Pessoa como Modelo Orientador na 
Construção do Plano Individual de Transição: Alguns Exemplos”  
 

 Foi feita a abordagem dos Planos Individuais de Transição (PIT) 

apresentando-os como um contínuo de transições ao longo do processo 

educativo, estando subjacente, um Planeamento Centrado na Pessoa, nos 

Valores e no Social. A transição deve valorizar e dignificar cada etapa da vida 

do aluno, desde o ambiente familiar ao Jardim de Infância, até à vida pós-

escolar. Neste sentido, todo o planeamento deve ser centrado na pessoa e na 

valorização do seu papel social (contextos, pessoas e estilos de interação, 

dentro e fora da sala de aula).Assim sendo, O Programa Educativo Individual 

(PEI) não deve centrar-se apenas nas aprendizagens, mas na pessoa do 

aluno. 

Neste contexto, valorizou as situações de transição, em que estas têm como 

base o “conhecimento do aluno”, com a identificação e nomeação das suas 

áreas, levando, posteriormente, ao Plano de Ação (quem, como, onde, …). 

Este plano deve implicar: uma equipa reduzida que assuma responsabilidade e 

defina estratégias; visitas preparatórias/intercâmbios para familiarização de 

novos contextos; programas de tutoria e programas de promoção de atividades 

e comportamento, face à diversidade. 

O planeamento centrado na pessoa alinha e direciona esforços para criar 

novos papéis na sociedade e novos relacionamentos, para: 

i) Criar estilo de vida desejável; 

ii) Desenhar um conjunto ilimitado de experiências; 

iii)  Encontrar novas possibilidades, como pessoa; 

iv) Focar a qualidade de vida; 

v) Criar o círculo de apoios do aluno. 

Por último, e tendo em conta a responsabilidade social, importa que haja uma 

simbiose entre a legislação, filosofia e implementação. 



Foi apresentado, um exemplo de um caso de sucesso, o “Rusty”. Este adulto, 

mercê da construção de um correto projeto de vida, com a adaptabilidade das 

tecnologias de informação e comunicação, é um exemplo de integração na sua 

comunidade. 

 

Professora Doutora Amélia Almeida - Universidade Federal de São Carlos 

no Brasil  

 

Tema da Intervenção: 

“Dois Modelos de Educação Especial: Brasil e EUA”  
 

A sua comunicação conduziu-nos numa viagem cronológica e comparativa dos 

dois modelos de educação especial implementados no Brasil e USA. 

Assim, no Brasil a legislação tenta acompanhar as diretrizes subjacentes aos 

modelos inclusivos emanados dos vários documentos europeus e norte-

americanos, mas a prática ainda fica muito aquém, não as implementando nem 

possibilitando a equidade no acesso a aprendizagens eficientes e eficazes 

conducentes ao sucesso educativo quando nos referimos a crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais. 

 

 

Professor Doutor David Rodrigues - Faculdade Motricidade Humana de 

Lisboa  

 

Tema da Intervenção: 

“Diferenciação Curricular e Inclusão”  
 

Iniciou a conferência, fazendo eclodir, o que é a inclusão? Segundo, o seu 

ponto de vista, ela é um processo, a identificação e eliminação de barreiras à 

aprendizagem, a presença, participação e sucesso de todos e dirige-se, 

essencialmente, a alunos em risco de marginalização, de exclusão e de 

insucesso.  

A Inclusão é um conceito muito recente. Não é algo que se tem ou que se é, 

mas onde se está. É um processo contínuo e beneficia todos os alunos, não só 

os de necessidades educativas especiais. Por consequência, a inclusão prevê 



a Diferenciação Curricular, em que esta organiza o ensino e a aprendizagem 

em grupos heterogéneos. 

Referiu que o Currículo é uma construção histórica que permite qualidade de 

vida para todos, dando enfoque num conjunto de aprendizagens essenciais, 

que incluem também o saber ser e o saber estar. 

A diferenciação curricular deverá fazer convergir a parte teórica e a parte 

prática. 

O Professor deverá planificar definindo estratégias de intervenção abrangentes 

para um público heterogéneo. O desafio reside em possibilitar que todos os 

alunos possam aprender e dar o seu contributo ativo nas abordagens 

educativas, apresentando-se como intervenientes nas suas aprendizagens. 

Devem ter voz nesse processo. Tendo por base um estudo publicado na revista 

britânica “Supportive Education”, a metodologia mais sólida para uma 

aprendizagem de sucesso é a que dá a oportunidade aos alunos de ensinar os 

outros, uma vez que, desta forma, possibilita as suas próprias aprendizagens. 

A “excentricidade benigna” no processo de aprendizagem pressupõe ousar 

reconstruir o trabalho de ensinar e de aprender. Passa pelo pressuposto de 

questionar o que se tem de fazer para que todos aprendam, tendo presente 

que ninguém possa ficar para trás, seja passível de ser excluído. A escola tem 

muitos ambientes burocráticos que não podem servir para inibir essa condição. 

Nesse sentido, o desafio será tentar que todos os alunos possam aprender, 

qualquer que seja os instrumentos e as estratégias a utilizar. Deve-se pensar 

no planeamento das aulas com base nas duas vertentes: os conteúdos (o 

quê?) e as estratégias (como?). 

É um processo que tem como principio a Personalização, em que todos são 

diferentes, mas que podem ser ensinados em grupo. E nesse sentido, importa 

incrementar a comunicação entre os diversos agentes da aprendizagem, 

clarificar as metas a atingir - onde queremos chegar e começar por pequenos 

passos onde todos tenham acesso ao conhecimento num princípio de 

equidade, nem que seja necessário voltar atrás e reformular; deve-se ousar 

reformular! 

Há que refletir nas seguintes afirmações “São os alunos que têm direito à 

educação, não são as escolas que têm direito a ter certos alunos.” (Unesco, 

1994). 

“A inclusão é uma melancia que se leva pela encosta acima. Cada vez que se 

pára, para limpar as mãos, ela rola um metro para baixo”. 

Precisamos de “reconstruir o trabalho de ensinar e aprender” (Perrenoud, 

1998). 



Equipa da Dr.ª Verónica Orvalho - FAC. DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE 
DO PORTO  
 
 
Tema da Intervenção: 
 
“Projeto LIFEisGAME” 
 
A sua principal mentora, a Drª Verónica Orvalho, foca a sua pesquisa atual no 
desenvolvimento de novos métodos relacionados com a captura de movimento, 
modelagem geométrica, deformação e animação em tempo real. 
O programador informático Hugo Pereira, apresentou o projeto tecnológico 

inovador, efetuado em parceria pela Faculdade de Ciências do Porto com os 

Estados Unidos e direcionado para alunos com necessidades Educativas 

Especiais, concretamente a Perturbação de Espetro do Autismo (PEA), entre 

os 6 e os 12 anos, com o objetivo de, através do reconhecimento facial, 

identificar 6 emoções básicas para serem trabalhadas em contextos reais de 

uma forma lúdica e interativa, procurando que estes destinatários aprendam a 

ultrapassar o seu principal constrangimento, a identificação da necessidade da 

interação social. 

 

 

Além destas conclusões ficou bem vincado na mente de todos os presentes o 

valor e a genuína mais-valia das Parcerias na construção de soluções 

ajustadas a cada indivíduo. 

Todos manifestaram o seu regozijo por participarem num momento de união e 

encontro desta natureza, salientando a necessidade de se promoverem outros 

no futuro. 

Neste enquadramento, foi salientado pelos presentes que se deveria instituir o 

hábito de organizar cerimónias desta natureza, havendo mesmo alguns 

intervenientes que referiram já estar a contar com o 2º Seminário Internacional 

de Educação Especial de Vila Nova de Gaia.  

 

 


