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Resumo 

A legislação atual que regula a educação especial em Portugal, desafia as escolas 

para se moldarem às exigências que o novo paradigma da escola inclusiva coloca. 

Este artigo apresenta como objetivo compreender qual a perceção que os pais e os 

professores de alunos a usufruir de um Plano Individual de Transição têm sobre as 

práticas atuais associadas ao processo de transição para a vida ativa de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), analisando a forma como as escolas 

estão a desenvolver e implementar todo este processo. 

De forma a concretizar este objetivo, foi elaborado especificamente um questionário 

para o estudo, com duas versões (pais e professores) e uma entrevista para 

professores que, após validação, foram aplicados a 2 professores e 8 pais de alunos 

que usufruíam do Plano Individual de Transição nas suas escolas.  

Os resultados obtidos permitiram verificar que, apesar das recomendações já 

começarem a surtir algum efeito, ainda há lugar para melhorar o sistema educativo 

no que diz respeito às respostas que dá a alunos com necessidades educativas 

especiais no seu processo de transição.  

 

 

Palavras-chave: necessidades educativas especiais, transição para a vida ativa, 

plano individual de transição, participação do aluno e da família, trabalho 

colaborativo, estrutura do programa. 
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Abstract  

Current legislation governing special education in Portugal, challenges schools to 

mold the demands that the new paradigm of inclusive school places. This paper 

presents the objective of understanding what the perception that parents and 

teachers of students with Transition Plans have on current practices related to the 

transition to adult life of students with special needs education, analyzing how 

schools are developing and implementing this process. 

In order to achieve this goal, a questionnaire was developed, with two versions 

(parents and teachers) and an interview for teachers, which, after validation, were 

applied to two teachers and eight parents of students with Transition Plans in their 

schools. 

The results obtained showed that, despite the recommendations already starting to 

have some effect, there is still room to improve the education system with regard to 

giving answers to students with special needs in their transition. 

 

 

Key-words: special needs education, transition to adult life, transition plans, student 

and family participation, collaborative work, program structure. 
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Introdução  

O presente trabalho surge no âmbito da dissertação do Ramo das Atividades de 

Investigação do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da Faculdade de 

Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa e tem como objetivo principal 

refletir sobre o processo de transição para a vida ativa de alunos com necessidades 

educativas especiais. 

No atual contexto educativo português, o processo de transição revela-se como uma 

medida emergente observando-se a necessidade de se perceber todo o processo 

inerente à planificação e operacionalização do Processo de Transição para a Vida 

Ativa e Adulta de alunos com NEE. Neste sentido, a legislação portuguesa em vigor 

(DL n.º 3/2008) direciona as medidas a adotar no contexto escolar, enfatizando a 

eficácia da intervenção, da formação apropriada dos docentes e de todos os apoios 

educativos, da participação ativa dos próprios alunos e das famílias (para além dos 

agentes educativos, propriamente ditos (Correia, 2006), e da consecução do grande 

objetivo que passa pela adaptação destas populações a uma vida independente na 

sociedade onde se inserem (Valente, Santos e Morato, 2011). 

A questão da transição para a vida ativa há muito tem sido abordada por entidades 

internacionais que reforçam a importância do papel da escola neste processo, 

nomeadamente no apoio aos jovens com NEE, disponibilizando-lhes competências 

de vida diária, formação de acordo com as suas expectativas e exigências sociais, 

bem como experiências em contextos reais, fora da escola. É ainda importante que 

os currículos dos alunos incluam programas específicos de transição, apoio à 

entrada no ensino superior (se possível) e treino vocacional para lhes possibilitar 

tornarem-se membros ativos e independentes da comunidade (Unesco, 1994). 

Pretende-se que os jovens estabeleçam uma rede de amigos e conhecidos que 

permite o desenvolvimento de relações recíprocas e de respeito entre indivíduos 

com e sem necessidades especiais (Crockett & Hardman, 2010). Por outro lado, é 

importante desenvolver competências que facilitem a utilização dos recursos da 

comunidade como componentes da vida diária (Jameson & McDonnel, 2010). Neste 

sentido, deve ser favorecida a integração e participação na vida social, através de 

medidas e apoios técnicos que possibilitam ultrapassar os obstáculos à 

comunicação e mobilidade para que os indivíduos tenham acesso a transportes, 

habitação, atividades culturais e de tempos livres (Conselho de Europa, 1996). O 
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garante de um emprego que permita superar a utilização dos recursos da 

comunidade e a interação com os pares é não só uma fonte de rendimento mas é 

essencial para o fortalecimento das relações sociais (Rogan, Grossi, and Gajewski, 

2002 in Guy, Sitlington, Larsen & Frank, 2009), para a melhoria das competências 

desempenhadas e potencia as escolhas pessoais destes indivíduos (Brown, Shiraga 

& Kessler, 2006). Por fim, pretende-se que estes indivíduos atinjam a sua 

independência e autonomia no que concerne às decisões sobre o seu estilo de vida. 

Em termos educativos, pretende-se que os alunos tenham capacidade de tomar 

decisões e recorrer aos serviços da comunidade necessários para atingir os seus 

objetivos e que mantenham esta capacidade na vida adulta (Crockett & Hardman, 

2010). 

Assim, e divergindo da perspetiva dos currículos meramente académicos, a escola 

deve enfatizar as competências pessoais e profissionais (Costa et al, 2004), 

proporcionando momentos de ensino de comportamentos esperados dentro e fora 

da escola e reforçando as capacidades de “saber ser” e “saber estar” destes alunos 

(Ministério da Educação, 1998). 

Seguindo esta ideologia, a legislação portuguesa foi sofrendo alterações passando 

do Decreto-lei nº 319/91, de 23 de Agosto, que não fazia quaisquer referências a 

planos de transição, para o Decreto-lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro que introduz, pela 

primeira vez, o conceito de Plano Individual de Transição (PIT), como estratégia de 

fundamentar e priorizar as respostas mais adequadas a estes alunos, apesar de 

esta ainda ser uma temática pouco consensual acerca dos papéis assumidos pelos 

intervenientes e da eficácia das intervenções até agora aplicadas. No entanto, este 

regime jurídico não dá diretrizes sobre como deve ser definido e implementado o PIT 

e um dos apontamentos da Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação 

das Necessidades Educativas Especiais (EADSNE, 2002) destaca a escassa 

investigação na área na realidade escolar Portuguesa, observando-se ainda a falta 

de coordenação entre aquilo que realmente se faz e o que será o ideal preconizado 

pela legislação. 

Mais recentemente, foi publicada nova legislação que facilita este processo na 

medida em que vem reforçar a ideia de matriz curricular e respostas educativas 

adequadas, nomeadamente no que diz respeito a recursos humanos especializados 

e suas responsabilidades, bem como parcerias que devem ser realizadas (Portaria 

nº 275-A/2012, de 11 de setembro).  
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Partindo do princípio da Escola Inclusiva, e tendo sempre presente o direito do 

cidadão com necessidades especiais a uma vida de sucesso em todas as suas 

áreas, é feita, então, uma análise às perceções que os pais e os professores de 

alunos com NEE apresentam face ao processo de transição que é iniciado no meio 

escolar. Sabendo o que se pretende atingir no indivíduo adulto, importa perceber de 

que forma as escolas estão a responder às solicitações que este processo exige, 

para se equacionarem novas medidas ou novos formatos de intervenção.  

Após a análise da literatura existente na área, quer a nível nacional, quer 

internacional e que foi apresentado anteriormente, este artigo começa por justificar o 

estudo e apresentar as questões a que pretende responder. Seguidamente, é 

apresentada a amostra do estudo, caracterizados os instrumentos elaborados para o 

efeito, sendo explicados os procedimentos metodológicos e, posteriormente, feita a 

análise e interpretação dos resultados. Por fim, são descritas as conclusões que 

pretendem resumir os resultados do estudo empírico à luz da análise teórica 

elaborada na primeira parte do trabalho. Também aqui serão referidas as limitações 

sentidas, bem como as sugestões para o futuro. 

Transição para a Vida Ativa 

Segundo Alves (2009), a escola assume um dos papéis principais na construção de 

um projeto de vida de alunos com NEE, de acordo com a legislação atual que 

“reforça” a promoção da transição escolar para os contextos da vida adulta 

(EADSNE, 2006), adequando as capacidades pessoais de cada estudante, ao 

contexto ecológico que os rodeia, visando a equiparação de oportunidades, um 

funcionamento independente e uma vida com qualidade. 

Alves (2009) acrescenta ainda que a política educativa vigente aponta a 

necessidade de construir os projetos educativos que promovam, a longo prazo, a 

TVA para todos, sem exceção, pelo que a escola deve estar atenta e preocupada 

em dar respostas à problemática da TVA. Baseados na revisão da literatura 

efetuada, a transição para a vida ativa é um processo dinâmico que se materializa 

com a implementação do Plano individual de Transição, que se deve iniciar três 

anos antes da idade limite de escolaridade obrigatória, e que deverá ser o primeiro 

salto qualitativo na operacionalização do conceito (EADSNE, 2002). Deve ser 

fornecida a formação nas áreas pretendidas, promovendo-se experiências diretas, 

em contexto real e não meramente no ambiente académico (EADSNE, 2006). 
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Os aspetos a considerar ao longo das várias fases do processo de transição para a 

vida ativa podem ser organizados da seguinte forma, tal como referido 

anteriormente:  

1. Desenvolvimento do estudante: desenvolvimento vocacional e da carreira do 

jovem (EADSNE, 2002, 2006, Kohler & Field, 2003);  

2. Planeamento centrado no estudante: no desenvolvimento dos Programas 

Educativos Individuais (PEI), participação do estudante e estratégias de 

planeamento e estruturação (EADSNE, 2002, 2006); 

3. Colaboração entre serviços e equipas multidisciplinares: planeamento e 

disponibilização de serviços e programas de transição (Kohler & Field, 2003), 

rede de contextos familiares, sociais, de saúde e de emprego, ajudas e apoios 

económicos e sociais para o sucesso da inclusão (Soresi, Nota & Wehmeyer, 

2011); 

4. Envolvimento da família: treino familiar e estratégias de capacitação familiar 

(Kohler & Field, 2003), devendo assumir um papel ativo e decisor na elaboração 

do PIT (EADSNE, 2006; DL 3/2008 artigo 3.º). 

5. Atributos e estrutura do programa: eficiência e eficácia dos serviços de 

transição, distribuição de recursos e desenvolvimento de recursos humanos 

(Kohler & Rush, 1994). O PIT deve incluir dados pessoais, finalidades a atingir e 

respetivas datas, ações para atingir essas metas, identificação dos 

intervenientes, papéis e responsabilidades, objetivos, conteúdos, estratégias e 

recursos para casa área a desenvolver, articulação entre essas áreas, protocolos 

com instituições da comunidade, empresas ou instituições de formação 

profissional e por fim, critérios, instrumentos, intervenientes e momentos de 

avaliação (Decreto-Lei 3/2008). 

Tal como observado anteriormente, esta concretização pode dividir-se em 3 fases 

distintas: Informação, observação e orientação durante a elaboração do PEI 

(EADSNE, 2006) onde são registadas as expectativas, capacidades e necessidades 

individuais (Kohler, 1996); formação e qualificações com acesso a atividades de 

aprendizagem e experiências educativas que preparem os alunos para a via ativa 

(Kohler, 1996), dotando-o de qualificações e competências com a correspondente 

certificação (EADSNE 2006); e, por fim, a apropriação, emprego e 

acompanhamento com a procura ativa de emprego, para garantir um contrato de 

trabalho e um salário, e beneficiar de uma vida de qualidade (EADSNE, 2006). A 
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monitorização e avaliação do PIT deve ser uma realidade, no sentido de garantir a 

adequação do mesmo ao jovem. 

A implementação de um PIT foi uma das medidas propostas recentemente (DL 

3/2008), no sentido de se assumir como um facilitador (EADSNE, 2006), na 

sequência do modelo centrado na pessoa e na (qualidade de) interação desta com 

as exigências quotidianas e típicas de todos os cidadãos (Soresi, Nota & Wehmeyer, 

2011), destacando-se, agora, o impacto da autodeterminação (Whemeyer & Palmer, 

2007) participação e qualidade de vida (Schalock, Gardner & Bradley, 2010), num 

processo global de investimento escolar que se pretende rentabilizado (2009).  

Desta forma, o objetivo deste estudo consiste em conhecer e analisar as perceções 

que os professores e os pais de alunos com NEE, a usufruir de um PIT apresentam 

sobre o papel desempenhado pela escola nesta temática, no sentido de se apurar e 

compreender como é que os PITs são organizados e elaborados, quem são os 

participantes e qual o nível da sua atuação, qual a sua qualidade dos planos 

individuais de transição e em que medida os PITs em prática refletem boas práticas. 
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Metodologia 

Justificação do estudo e questões de investigação 

No exercício de funções relacionadas com a TVA, no Agrupamento Vertical de 

Escolas Professor Ruy Luís Gomes, através de protocolo com a CERCISA, surgiram 

algumas questões que estiveram na base da necessidade sentida em aprofundar 

esta temática. Os obstáculos com os quais a Escola, no novo paradigma da escola 

inclusiva, se depara e a forma como os ultrapassa, suscitaram dúvidas às quais se 

pretende responder com este estudo. 

Assim, este trabalho tem como objetivo principal analisar como é conduzido todo o 

processo de transição para a vida ativa nos diferentes agrupamentos de escola, 

desde o momento em que é elaborado o PIT até ao momento em que o jovem sai da 

escola, passando por toda a sua implementação, avaliação e adaptação. 

Desta forma, como objetivo específico pretende-se analisar como se organiza o 

processo de transição para a vida ativa destes alunos, nas escolas que frequentam. 

à luz das recomendações e práticas de sucesso analisadas. 
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Amostra  

A amostra deste estudo é constituída por 8 encarregados de educação e 2 docentes 

de educação especial de 8 alunos de 2 Agrupamentos de Escolas do Concelho de 

Almada, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, a frequentarem entre 

o 7º e o 9º anos de escolaridade. A seleção da amostra foi feita em função dos 

alunos que têm Plano Individual de Transição elaborado ou em processo de 

elaboração, de qualquer ano de escolaridade. A tabela apresentada faz uma 

caracterização resumida destes alunos. 

Tabela 1 - Caracterização Geral dos alunos 

 n 

Género  

Masculino 6 

Feminino 2 

Idade  

15 anos 3 

16 anos 3 

17 anos 1 

18 anos 1 

Ano de Escolaridade  

7º ano 1 

8º ano 6 

9º ano 1 

Instrumentos 

Para o estudo realizado foram elaborados dois instrumentos: um questionário e uma 

entrevista. Os itens escolhidos para a elaboração de cada instrumento de recolha de 

informação, basearam-se no modelo de Kohler (1994, 1996) e nas recomendações 

da EADSNE (2002, 2006), sendo nosso objetivo a análise de 5 áreas distintas: 

desenvolvimento do estudante; planeamento centrado no estudante; colaboração 

entre serviços e equipas multidisciplinares; envolvimento da família; e, atributos e 

estrutura do programa. 

A validação dos instrumentos, antes da sua aplicação, baseou-se numa primeira 

fase pela validação por expertise, i. e., foram analisados e avaliados por peritos das 
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áreas das Ciências da Educação e da Educação Especial conduzindo a uma 

primeira versão que, posteriormente foram submetidos a um pré-teste, de forma a 

apurar a compreensão das questões abordadas e a facilidade do seu 

preenchimento.  

Após este processo, foram elaboradas as duas versões finais do questionário, uma 

para ser aplicada aos pais e outra para ser aplicada aos professores. Ambas as 

versões são constituídas por 48 itens que estudam o empenho da escola em 

cooperar com os pais, nas mais variadas vertentes como a atuação dos docentes e 

da direção escolar, a forma como a escola se comporta ao longo do percurso 

académico dos jovens com NEE, a qualidade dos serviços e apoios prestados pela 

comunidade escolar focalizando também a intervenção, mais específica, dos 

professores dos alunos, ao mesmo tempo que se procede a uma avaliação 

individual, do ambiente que se vive na escola correspondente. A versão para os 

pais, para além destes itens, contém mais 21 itens que analisam a participação 

destes na vida escolar dos seus educandos. Para as respostas foi usada uma 

escala de Likert com 6 níveis que variam entre “discordo completamente” e 

“concordo completamente”. Posteriormente, as respostas dadas por “ambos” (pais e 

professores) os participantes foram comparadas entre si. 

A entrevista, exclusiva para os professores, é construída por 55 questões, divididas 

em 4 áreas: desenvolvimento do estudante, planeamento centrado no estudante, 

trabalho colaborativo e atributos e estrutura do programa. As respostas possíveis 

para estas questões são “sim, “não” ou “não sabe/não responde”, havendo ainda um 

campo de resposta aberta caso seja necessário utilizar. 

Procedimentos 

A primeira fase consistiu na elaboração dos instrumentos, que, como vimos, foi 

suportada pela revisão da literatura para identificação dos itens a constar nos 

mesmos. Esta seleção foi realizada tendo por base principal o modelo de Kohler et 

al. (1994, 1996) e as recomendações elaboradas pela EADSNE (2002, 2006). 

Posteriormente, procedeu-se ao pedido de autorização para a realização de estudos 

em meio escolar à Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, do 

Ministério da Educação e da Ciência.  

Após a obtenção da mesma, foram realizados contactos, via telefónica e e-mail, com 

as direções dos agrupamentos de escolas do Concelho de Almada a fim de dar a 
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conhecer o âmbito e objetivos do estudo que se pretendia desenvolver. Foi 

solicitada uma autorização por escrito da direção de cada agrupamento. 

Posteriormente, os docentes de educação especial contactaram os encarregados de 

educação dos alunos que cumpriam os requisitos para participarem no estudo, com 

o objetivo de lhes solicitar a autorização necessária para que se pudesse proceder à 

aplicação dos instrumentos de inquérito. Finalizada a fase de autorizações, deu-se 

início à aplicação propriamente dita. 

Nesta fase, foram entregues os instrumentos aos docentes de educação especial. 

Estes responderam à entrevista e preencheram o questionário destinado aos 

professores, os pais responderam aos seus questionários, tendo sido devolvidos os 

instrumentos devidamente preenchidos. 

Resultados 
Neste momento, procurar-se-á sintetizar e descrever os dados recolhidos, 

procedendo-se à sua análise e interpretação com o objetivo de compreender e 

analisar a percepção que os pais e os professores de alunos a usufruir de um Plano 

Individual de Transição têm sobre as práticas atuais associadas ao processo de 

transição para a vida ativa de alunos com NEE, analisando a forma como as escolas 

estão a desenvolver e implementar todo este processo. 

Questionário aos Pais 

De acordo com a literatura e legislação na área (DL 3/2008; EADSNE, 2002, 2006) a 

forma como são captados e geridos os recursos que sustentam as transições 

juvenis não podem dissociar-se dos enquadramentos familiares em que se inserem: 

a autonomização dos jovens é também consolidada nas dependências familiares 

(Antunes & Santos, 2012). É desejável que a família desempenhe um papel 

preponderante no suporte e na gestão das transições para a vida ativa, nas 

transformações socioeconómicas (Antunes & Santos, 2012). Seguidamente vai ser 

feita uma análise às respostas dos questionários aplicados aos pais, a qual pretende 

fazer um levantamento do grau e tipo de participação destes no percurso educativo 

dos seus educandos. Na tabela 2 são apresentados os resultados de todos os (21) 

itens que fazem parte deste ponto do questionário e que foram exclusivamente 

aplicados aos encarregados de educação.  
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Tabela 2 – Respostas dos pais (de alunos com NEE a usufruir de PIT) ao questionário relativo à participação dos pais 

 Nunca Raramente Por vezes Frequentemente Quase sempre Sempre 
Atividades de aprendizagem com educando   62,5% 12,5%  25% 
Relato sobre aprendizagens    37,5% 12,5% 50% 
Importância sucesso na escola     12,5% 87,5% 
Trabalhos de casa     12,5% 87,5% 
Informações enviadas pela escola   25% 12,5%  62,5% 
Valorização das informações enviadas pela escola    12,5%  87,5% 
Empenho da escola      12,5% 87,5% 
Comunicação com professores    25% 25% 50% 
Reuniões planeamento PEI com professores     25% 12,5% 62,5% 
Reuniões com professores sobre necessidades e progressos    12,5% 25% 62,5% 
Valorização da partilha, acompanhamento e aconselhamento    12,5%  87,5% 
Sugestão de alterações nos programas/serviços da escola 25%  50%   12,5% 
Compreensão dos desafios enfrentados pelas escola 12,5%   37,5% 25% 25% 
Participação em atividades organizadas pela escola 25%  37,5% 25%  12,5% 
Participação na Associação de Pais 62,5% 12,5% 12,5%  12,5%  
Participação no Conselho Geral da escola 87,5%     12,5% 
Participação em organizações de pais e filhos com NEE 100%      
Participação em ações de formação 100%      
Procura de informação de fontes externas à escola 37,5%  25%  12,5% 25% 
Acompanhamento das alterações legislativas 25%   25% 12,5% 12,5% 
Cooperação com outros para melhorar o sistema de Educação Especial 50% 12,5%    37,5% 
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Como se pode verificar pela observação da tabela, o tipo de participação dos pais 

parece estar mais relacionado com atividades realizadas em casa e diretamente 

com o seu educando. Quando questionados sobre a participação em situações 

“externas” como associações de pais, formações, encontros ou até mesmo para 

sugerir alterações nos programas e serviços da escola, a sua participação é muito 

menor. 

Esta situação poderá estar relacionada com o facto destes pais não estarem 

informados sobre a existência destas entidades, ou de não atribuírem às mesmas a 

importância que podem ter na mudança de valores e atitudes. O estatuto 

socioeconómico ou educativo destas famílias podem ter influência nestes 

resultados, uma vez que os mesmos têm influência no tipo de participação e 

colaboração no processo educativo (Morningstar, 2002). 

Desta forma, é essencial reforçar a importância que as entidades com algum poder 

de mudança têm e procurar mecanismos para incentivar os pais e encarregados de 

educação de alunos com NEE a participar ativamente nas mesmas. Dever-lhes-á 

ser dada a possibilidade de uma “voz ativa”, quer seja através de informação quer 

através da possibilidade de uma participação direta nestas entidades. Segundo 

Noonan, Morningstar & Erickson (2008), esta capacitação pode ser conseguida 

através de programas, apresentações, sessões de treino, feiras, conferencias e 

visitas a agências de trabalho. 

Entrevista aos Professores 

De acordo com as respostas dadas pelos professores na entrevista efetuada (tabela 

3), apenas foram apresentados os itens nos quais não houve concordância nas 

respostas, dada a extensão da entrevista. A distribuição das respostas prende-se 

com estes questionários terem sido aplicados em 2 agrupamentos de escolas, um 

deles com 6 alunos e o outro com 2. As questões colocadas estão relacionadas com 

a forma de organização do agrupamento razão pela qual as respostas são iguais 

para todos os alunos do mesmo agrupamento.  
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Tabela 3 - Respostas dos professores (de alunos com NEE a usufruir de PIT) à 

entrevista 

 Sim Não 
A. Desenvolvimento do estudante   
Documento que faz levantamento interesses/motivações aluno 75% 25% 
Objetivos área recreação e lazer 75% 25% 
B. Planeamento centrado no estudante   
Reuniões planeamento do PIT 75% 25% 
Aluno convidado para reuniões 75% 25% 
Aluno participa ativamente na reunião 75% 25% 
C. Trabalho Cooperativo   
Parcerias com instituições de emprego apoiado * 25% 
Follow-up dos alunos que saem escola 75% 25% 
Reuniões entre entidades externa à escola e aluno/família 75% 25% 
Reuniões acompanhamento casos com todos intervenientes 75% 25% 
Equipa tem rede de apoio 25% * 
D. Atributos e estrutura do programa   
Avaliação PIT com família e aluno 75% 25% 
PIT inclui articulação entre as áreas 25% * 
PIT inclui protocolos com instituições externas 75% 25% 
* - Não sabe/não responde 

A. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE 

Quando questionados relativamente à existência de um documento que faça o 

levantamento dos interesses e motivações dos alunos, o conjunto dos professores 

do agrupamento que respondeu que não, referiu no entanto que existem registos 

apesar de não existir um documento próprio para o efeito. Ora esta questão é uma 

das diretrizes estabelecidas pelo DL n.º 3/2008, de 7 de janeiro, bem como as 

orientações emanadas pela DGIDC (2008), que estipulam que em ambos os 

documentos deve serem claros todos os pontos a implementar, devendo estes ser 

avaliados regularmente. 

A elaboração do PEI e do PIT, de acordo com o DL n.º 3/2008, compete ao docente 

de Educação Especial e ao docente do grupo ou turma/diretor de turma coadjuvados 

pelo encarregado de educação e pelo próprio aluno e, sempre que necessário, 

recorrendo ao serviço de psicologia e a técnicos exteriores ao Agrupamento/Escola.  

Neste caso particular o que se verifica é que o registo do despiste vocacional 

realizado, ainda não é utilizado pelas escolas como documento fundamental. 

Apesar do registo que é feito, a inexistência de um documento que faça este 

levantamento pode revelar que ainda não é dada a devida importância a esta 

informação como ponto de partida na elaboração do PIT. O estudo de Martin et al. 

(2006), demonstra esta tendência, verificando que nas reuniões de planeamento dos 
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PEI, é frequente os professores de educação especial não se envolverem na 

discussão dos interesses e passarem à frente esta área do programa. Powers et al 

(1999, cit. in Powers et al 2001) refere que a ausência da participação do estudante 

se deve à falta de oportunidade e de competências mas também à falta de apoio. 

Segundo Leconte (2006) o despiste vocacional pode transformar os estudantes, na 

medida em que passam de um sentimento de falta de confiança e desorientação 

para se sentirem motivados e focados na descoberta dos seus novos objetivos de 

carreira. A EADSNE (2002) defende que os profissionais devem encorajar o aluno a 

descobrir as suas próprias capacidades e competências e despender tempo na 

descoberta dos desejos e necessidades dos alunos e famílias. 

Apesar de num dos agrupamentos, a área de “recreação e lazer” não ser 

contemplada no PEI/PIT, ambos referem que estão definidos objetivos nas áreas de 

“autocuidados e vida doméstica”, “comunicação e competências sociais”, 

“competências vocacionais” e “competências essências para a vida na comunidade”. 

Por outro lado, referem ainda que na escola são desenvolvidas atividades que 

permitem atingir estes objetivos, havendo um dos agrupamentos que especifica que 

são realizados “pré-estágios” no bar, refeitório e biblioteca da escola. De acordo com 

McDonnell, (2010b) e Benz, Lindstrom & Yovanoff (2000) in Kohler & Field (2003) a 

experiencia estruturada de trabalho, ainda em contexto escolar, é um bom preditor 

de uma boa adaptação ao emprego após a formação académica. As atividades 

devem ser selecionadas em função das oportunidades locais ao nível da 

comunidade, indo ao encontro das necessidades do aluno com vista a um 

desempenho de sucesso numa determinada rotina (McDonnell, 2010a). 

Assim, as competências individuais a adquirir com o PIT devem atender às 

características funcionais dos jovens, devendo a escola preocupar-se na preparação 

dos jovens com NEE para a situação real de trabalho, devendo acompanhar a 

transição para a vida pós-escolar com a consciência das exigências do mercado de 

trabalho EADSNE (2006). Desta forma, é possível inferir que muito do trabalho ainda 

realizado em contexto escolar se encontra circunscrito aos limites físicos da escola, 

observando-se a necessidade emergente do trabalho protocolado com entidades 

externas e existentes na comunidade próxima (DGDIC, 2008. Kohler, 1996, Kohler & 

Field, 2003, Unesco, 1994).  A própria EADSNE (2002) refere que as empresas 

locais, por se encontrarem mais próximas das realidades, oferecem menos 
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constrangimentos para cooperar na implementação destes projetos (Antunes & 

Santos, 2012). 

Este resultado poderá estar relacionado com uma perspetiva ainda um pouco 

“académica” que a escola tem e que deve ser ultrapassada (Costa et al, 2004). 

Ainda que seja dado ênfase a outras áreas para além das referidas no parágrafo 

anterior, a área da recreação e lazer que é essencial para o sucesso e vida 

independente do indivíduo (Cronin, 1996 in Alwell & Cobb, 2009, Alwell & Cobb, 

2009, Crockett & Hardman, 2010, McDonnell, 2010a) e que deve fazer parte das 

competências do aluno (EADSNE, 2002) ainda não é valorizada.  

Ambos os agrupamentos fazem a avaliação dos progressos de cada aluno, sendo 

que um deles refere que são usadas grelhas de registo e avaliações no final de cada 

período. Existe um portfólio onde são incluídas as avaliações de atitudes, 

conhecimentos, experiências e competências (académicas, práticas de vida diária, 

lazer, auto-determinação e comunicação). Um dos agrupamentos refere que este é 

da responsabilidade do docente de educação especial. Esta medida vai ao encontro 

das recomendações feitas pela EADSNE (2002, 2006) que reforça a importância do 

registo destas informações sobre o aluno.  

B. PLANEAMENTO CENTRADO NO ESTUDANTE 

Apesar da importância que tem a participação ativa do aluno nas reuniões de 

planeamento do PIT (EADSNE, 2002) e da alínea 4) do artigo 14º do DL nº3/2008 

referir que o aluno deve assinar o PIT sempre que possível, um dos agrupamentos 

refere que realiza estas reuniões de planeamento em conjunto com o encarregado 

de educação e com o aluno, em que este último participa ativamente, no entanto 

não assina o documento como membro da equipa. Esta informação parece não 

estar de acordo com as diretrizes nacionais (DGIC, 2008; DL n.º 3/2008) e 

internacionais (Individuals with Disabilities Education Act, 2004; EADSNE, 2002) que 

recomendam no PEI/PIT deve ainda constar, a assinatura dos participantes na sua 

elaboração: coordenador do PEI, responsáveis pelas respostas educativas a aplicar 

e a concordância do Encarregado de Educação e do próprio aluno com as medidas 

educativas propostas. A docente de educação especial considera que a participação 

do aluno na reunião de planeamento do PIT passa pelo despiste vocacional. 

O outro agrupamento refere que não são realizadas reuniões de planeamento do 

PIT, no entanto a docente de educação especial menciona que é dada informação 
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ao encarregado de educação das áreas disponibilizadas pela escola, tendo em 

consideração o perfil do aluno (interesses, capacidades e conhecimentos). Como já 

vimos, o ponto central deste processo é o aluno e por isso devem ser realizadas 

reuniões onde são debatidos os interesses e motivações 

Ambos os agrupamentos afirmam que os interesses e necessidades do aluno estão 

comtempladas no PIT, e um deles confirma que este processo é feito através de 

questionários aos alunos, bem como conversas informais. Segundo Martin, et al. 

(2006), o ponto central do PEI/PIT é o aluno e este deve estar presente sempre que 

possível, e quando não puder estar presente as suas preferências e interesses 

devem ser tidos em consideração. 

Ambos respondem afirmativamente à pergunta “O aluno é encorajado a descobrir as 

suas próprias capacidades e competências?” e num deles esta questão é abordada 

através de atividades práticas e diálogos.  

Para ajudar o aluno a envolver-se no seu processo de transição são desenvolvidas 

atividades em ambos os agrupamentos. No entanto, não são feitas referências a que 

tipo de atividades se refere. Verificou-se na revisão bibliográfica que foi realizada, 

que estas ações podem passar por sessões que incluam dramatizações, 

visualização de vídeos, trabalhos de grupo, fichas de trabalho ou discussões 

temáticas (Powers et al. 2001). Nos EUA existem programas específicos que visam 

desenvolver a capacidade de participação ativa do aluno que têm estudos a 

comprovar a sua eficácia (Test, Mason, Konrad, Neale & Wood, 2004; Wehmeyer, 

2007, Wehmeyer, Palmer, Lee, Williams-Diehm & Shogren, 2011, Woods, Sylvester 

& Martin, 2010 e Martin et al. (2006). 

O aluno pode propor alterações ao seu PIT mas não é mencionada a forma como 

isso é feito. A legislação portuguesa (DL nº 3/2008) define que o aluno deve assinar 

o seu PIT, no entanto, quando se faz referência no artigo 10º aos participantes na 

elaboração deste documento, o aluno não está contemplado. Segundo a EADSNE 

(2002, 2006), a família deve ter um papel ativo e decisor na elaboração deste 

documento e devem ser tidos em consideração os desejos e necessidades dos 

alunos e suas famílias. Ainda de acordo com a DGDIC (2008) o PIT deve ser 

elaborado pela equipa responsável pelo PEI, em conjunto com o jovem, família e 

outros profissionais. 
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O PIT é avaliado e o aluno participa nesta avaliação. Um dos agrupamentos afirma 

que esta avaliação é realizada no final do ano letivo e que, se necessário, vão sendo 

feitos ajustes para melhor adequar o PIT ao aluno. O mesmo agrupamento refere 

que a participação do aluno na avaliação se traduz na análise por parte do mesmo 

das tarefas realizadas e no seu grau de integração. Esta abordagem revela uma 

preocupação com a participação do aluno neste processo e com a adequação do 

programa às características do mesmo e vai ao encontro das advertências feitas 

pela EADSNE (2002), DGDIC (2008), Kohler & Rush, (1994) e Simeonsson et al 

(2010). 

C. TRABALHO COOPERATIVO 

A análise desta valência está dividida em duas partes: a colaboração com 

instituições externas à escola e a colaboração dentro da equipa multidisciplinar. 

(Kohler et al., 1994, 1996). 

Relativamente à colaboração com instituições, ambos os agrupamentos referem 

realizar contactos com hospitais, centros de saúde, segurança social, emprego 

protegido, formação profissional ou IEFP, indo ao encontro das recomendações da 

EASDNE (2002, 2006) que enfatizam a necessidade de se estabelecerem 

protocolos com as entidades e instituições existentes na região geográfica da 

comunidade escolar. As recomendações feitas pela DGDIC (2008), Kohler (1996), 

Kohler & Field (2003) e Unesco (1994) vão no mesmo sentido. 

Para além destes contactos, são realizadas parcerias por ambos, com instituições 

para o apoio à transição da escola para o emprego, para a integração em programas 

de formação profissional e para a integração em centros de atividades ocupacionais. 

Estas parcerias com instituições não são feitas no caso de preparação para a 

integração em centros de emprego apoiado. Este é um dos pontos essenciais do DL 

nº 3/2008 no seu artigo 30º “cooperação e parceria”. 

Recomendado pela EADSNE (2002) como uma preocupação dos técnicos, o follow-

up dos alunos que saem da escola não é feito num dos agrupamentos, sendo que 

este agrupamento refere que é feito um esforço no sentido de saber qual o percurso 

profissional do aluno. Este tipo de acompanhamento, semelhante ao realizado por 

Whemeyer & Schwartz (1997) permite perceber se foram atingidos resultados 

positivos na idade adulta. 
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Neste mesmo agrupamento, não são realizadas reuniões entre entidades externas à 

escola e os alunos e suas famílias, nem são realizadas reuniões de 

acompanhamento dos casos com todos os intervenientes. Estas relações e a 

realização de reuniões são estratégias fundamentais para a colaboração 

interagências (Noonan et al., 2008) pelo que devem ser fomentadas. 

Segundo Kaehne & Beyer (2009) a transição de alunos com NEE ocorre na 

interseção de vários serviços e organizações, apresentando-se como um desafio 

organizacional para todas as partes envolvidas. Esta colaboração é um indicador-

chave de resultados de sucesso na idade adulta, nomeadamente na 

empregabilidade (Noonan et al., 2008). 

No que diz respeito às equipas multidisciplinares, de acordo com as respostas 

dadas pelos professores, estas são constituídas pelos serviços de educação 

especial, serviço de psicologia, técnicos (um dos agrupamentos especifica terapia 

da fala e psicomotricidade), diretores de turma, órgãos de gestão e docentes das 

áreas. 

Em nenhum dos agrupamentos existe o técnico superior de educação especial e 

reabilitação. No entanto, este técnico pode colaborar como responsável pelo 

planeamento, desenvolvimento e avaliação de atividades nos domínios do Desporto 

e Saúde, Organização do mundo laboral e Cidadania, segundo a alínea b) do artigo 

5º da Portaria nº 275-A/2012, de 11 de setembro. O DL 3/2008 também prevê a 

participação deste técnico nas equipas multidisciplinares ao nível do processo de 

avaliação, elaboração e acompanhamento do PEI e elaboração do PIT. Desta forma, 

é importante reforçar o possível papel deste técnico junto das escolas e das 

instituições responsáveis pela sua contratação pois a sua intervenção permite 

melhorar o potencial de adaptação, aumentando o sucesso na interação com o 

envolvimento. (Fonseca & Martins, 2001). 

São realizadas reuniões de equipa, havendo um agrupamento que especifica que 

estas se realizam duas vezes por período ou sempre que se justifique. 

Em ambos, os elementos da equipa participam em ações de formação para 

melhorarem as suas capacidades profissionais. Esta é uma ação positiva na medida 

em que permite uma permanente atualização de conhecimento e consequentemente 

uma melhor adequação às situações práticas do dia-a-dia, sendo que normalmente 

esta necessidade é sentida pelos profissionais (Simeonsson et al. 2010). Estas 
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ações são importantes para que os profissionais se mantenham atualizados, e de 

forma a definir melhor as tarefas de coordenação e aprender a partilhar 

responsabilidades (EADSNE, 2002; Noonan et al., 2008 e WHO, 2011). 

Quanto à rede de apoio a quem possam dirigir pedidos de ajuda e informação, um 

dos agrupamentos responde afirmativamente enquanto o outro responde que não 

tem conhecimento. Esta ajuda é necessária para que os profissionais possam 

desenvolver PEI baseados no trabalho de equipa (EADSNE, 2002) e permite atingir 

bons resultados (Noonan et al. 2008), 

Por fim, ambos afirmam que existe uma pessoa na equipa que é responsável pelo 

processo de TVA, nomeadamente no que diz respeito a contactos com 

encarregados de educação e entidades externas à escola. A capacidade de 

estabelecer relações e realizar reuniões com agências externas à escola e 

conselhos de transição são estratégias que se mostraram fundamentais para a 

colaboração interagências (Noonan et al., 2008). As reuniões entre estas agências e 

os estudantes e suas famílias são igualmente importantes segundo a EADSNE 

(2002). 

D. ATRIBUTOS E ESTRUTURA DO PROGRAMA 

Ambos os agrupamentos realizam avaliações regulares ao PIT, havendo um deles 

que refere que estas são feitas por todos os elementos da equipa, através de 

reuniões e registos de avaliação. 

Um dos agrupamentos refere que a avaliação do PIT não é realizada com o aluno e 

a família, mas que são tidas em consideração as avaliações realizadas bem como a 

auto-avaliação do aluno. A recomendação da EADSNE (2002, 2006) e da DGDIC 

(2008) é de que estes momentos de avaliação devem contar com a presença do 

aluno e da família. 

Um dos agrupamentos refere que o PIT é elaborado no momento previsto na 

legislação em vigor enquanto o outro menciona que esta elaboração é feita a partir 

dos 15 anos. A legislação portuguesa define que este documento deve ser redigido 

3 anos antes do fim da escolaridade obrigatória (DL nº 3/2008), pelo que ambos os 

agrupamentos estão a fazê-lo no momento certo. Antunes & Santos (2012) reportam 

que os critérios a ter em conta para iniciar a implementação do PIT ainda não são 

bem explícitos e compreendidos da mesma maneira por todos os envolvidos: umas 

escolas optam pela idade, outras pelo ano de escolaridade, e ainda pelos dois 
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critérios em simultâneo. É necessário refletir sobre a idade em que se deve iniciar a 

implementação deste processo, pois a legislação vigente, alargou a escolaridade 

obrigatória.   

Ambos respondem que o PIT até aberto a modificações solicitadas pelo aluno ou 

família. Este ponto reforça a importância da participação do aluno no processo de 

transição em geral e na elaboração do PIT em particular. 

A DGDIC (2008) elaborou um documento orientador com os componentes que 

devem estar presentes no PIT: dados recolhidos na fase preparatória, finalidades e 

outras informações. Relativamente ao primeiro ponto, todos os professores de 

ambos os agrupamentos afirmam que o PIT inclui os dados recolhidos na fase 

preparatória, nomeadamente, necessidades, capacidades e interesses do aluno, 

necessidades dos mercados de trabalho, oportunidades de formação, oportunidades 

de trabalho em contexto real. Também estão registados informações sobre as 

finalidades do PIT, entre elas as competências sociais necessárias à inserção 

familiar e comunitária e competências para o exercício de uma atividade profissional 

e /ou ocupacional (Costa et al, 2004; Unesco, 1994; Ministério da Educação, 1998; 

Crockett & Hardman, 2010; Goupil, Tassé, Garcin & Doré, 2002; EADSNE, 2006; DL 

nº3/2008).  

Por fim, no que diz respeito às outras informações, em ambos os agrupamentos, o 

PIT inclui os seguintes pontos: metas a atingir e datas, ações específicas a 

desenvolver para atingir essas metas, identificação dos intervenientes, papéis e 

responsabilidades, objectivos, conteúdos, estratégias e recursos relativos ás 

diferentes áreas a desenvolver (académica, vocacional e pessoal), nível de 

articulação entre essas áreas e ainda, critérios, instrumentos, intervenientes e 

momentos de avaliação. Este tipo de informação é uma das condições advogadas 

pela DGIDC (2008) que é fundamental para uma vida em sociedade com adequada 

inserção social e familiar, pois este documento pretende consubstanciar o projeto de 

vida do aluno. 

Há apenas um item em que um dos agrupamentos respondeu negativamente que se 

refere aos protocolos estabelecidos com instituições da comunidade, empresas ou 

instituições de formação profissional, fazendo referência ao facto dos PIT estarem a 

ser desenvolvidos no espaço escolar EASDNE (2002, 2006) que enfatizam a 

necessidade de se estabelecerem protocolos com as entidades e instituições 

existentes na região geográfica da comunidade escolar. As recomendações feitas 
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pela DGDIC (2008), Kohler (1996), Kohler & Field (2003) e Unesco (1994) vão no 

mesmo sentido. 

Verifica-se, portanto, que os profissionais destes agrupamentos parecem ter seguido 

as principais orientações da DGDIC (2008) aquando da elaboração do PIT. Uma vez 

que estes pontos não estão definidos na lei, podemos ponderar a possibilidade das 

equipas técnicas terem recorrido a este documento orientador para a concretização 

dos PIT, o que vai ao encontro do resultado da avaliação realizada por Simeonsson 

et al. (2010) que demonstra que estes documentos são considerados importantes 

pelos profissionais e têm sido utilizados por estes na prática do dia-a-dia. 

 

Questionário pais e professores 

O questionário aplicado aos pais, e tal como explicado anteriormente, apresenta, 

também, uma parte igual ao questionário que foi solicitado que cada professor 

respondesse. O objetivo deste conjunto de questões é analisar a percepção de pais 

e professores relativamente ao empenho da escola em participar com os pais e à 

qualidade dos serviços prestados pela mesma. Dada a extensão do questionário e 

tendo-se verificado, pela comparação das respostas, que a maioria se encontrava 

em consonâncias com os dois tipos de respondentes, optou-se por apresentar, na 

tabela 4, apenas os itens nos quais as respostas dos pais foram mais discrepantes, 

i.e., em que houve menos concordância entre os pais e os professores. 

Podemos verificar que existem alguns itens em que os pais discordam em maior 

número quando comparadas com as respostas dos professores. Para todos os itens 

referidos, as respostas dos professores foram de concordância.  

Tabela 4 - Respostas com maior discordância dos pais  

 Concordo Discordo 
Preocupações/recomendações do EE 75% 25% 
Opinião sobre a qualidade dos serviços de Ed. Especial 75% 25% 
Escola dá escolhas EE serviços que respondem necessidades 
educando 

62,5% 37,5% 

Escola oferece EE várias formas comunicar com prof. 75% 25% 
Escola explica opções quando existe desacordo 62,5% 37,5% 
PEI refere forma de avaliar progresso 75% 25% 
Direção ou entidades externas avaliam a eficácia dos serviços de EE 75% 25% 
Escola encoraja participação do aluno 75% 25% 
Escola disponibiliza ao aluno e família oportunidades para saber mais 
sobre alunos com NEE 

62,5% 37,5% 
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No item “preocupações/recomendações do encarregado de educação”, verifica-se 

que existe 25% da amostra que discorda que as mesmas sejam tidas em 

consideração aquando da elaboração do PEI, ao mesmo tempo que a mesma 

percentagem discorda sobre a qualidade dos serviços de EE. Este dado parece 

corroborar o estudo de Ward, Mallett, Heslop & Simons (2003), no qual as famílias 

relatam que os objetivos desenvolvidos pela escola não estão de acordo com aquilo 

que elas gostariam de ver desenvolvido. Esta situação pode estar relacionada com o 

facto das expectativas de pais e professores serem diferentes entre si e da 

percepção sobre a melhor forma da família se envolver com a escola também ser 

diferente entre estes dois elementos do processo (Morningstar, 2002). 

Como já vimos, a DGDIC (2008) refere que o PIT deve responder às expectativas 

dos pais sobre o futuro dos filhos e aos desejos, interesses, aspirações e 

competências do jovem. Também a EADSNE (2006) define que um dos papéis da 

família é expressar expectativas. 

Além disso, 25% da amostra refere que a escola não encoraja a participação do 

aluno, chamando a si o papel principal no que concerne à elaboração dos 

documentos oficiais e ao estabelecimento das finalidades e objetivos a atingir, tendo 

sido observados resultados semelhantes por Mason, McGahee-Kovac, Johnson & 

Stillerman (2002), Ward et al. (2003) e Martin et al. (2006). 

Quase 40% da amostra, sente que a escola não dá escolhas ao encarregado de 

educação sobre serviços que respondam às necessidades do seu educando, que a 

escola não explica que opções estão disponíveis quando existe desacordo entre a 

escola e o encarregado de educação e que a escola não disponibiliza ao aluno e 

família oportunidade para saber mais sobre alunos com necessidades educativas 

especiais. Parece haver alguma dificuldade nesta interação escola-família que 

também foi sentida no estudo realizado por Michaels & Lopez (2006) no qual 

verificaram que os profissionais continuam a sentir dificuldades em colaborar com as 

famílias, membros da comunidade e estudantes com NEE. 
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Conclusões  

Por ser uma investigação nos moldes do Estudo Caso, a amostra selecionada não 

se constitui como representativa, não se podendo generalizar as conclusões.  

Foi possível concluir que as escolas nem sempre vão ao encontro das expectativas 

das famílias e jovens com NEE a beneficiar de PIT. Os professores têm um papel 

ativo nas decisões, dando pouco espaço para que o jovem assuma maior autonomia 

nesta área.  

Por vezes, os contextos em que são desenvolvidas as atividades parecem ser pouco 

inclusivos, uma vez que são desenvolvidos na própria escola em contexto exclusivo 

para estes alunos. Da experiência no agrupamento Professor Ruy Luís Gomes foi 

possível verificar que esta situação levava a uma maior desmotivação dos jovens, 

pois aumentava a sua sensação de serem diferentes dos restantes alunos. 

A participação dos pais e encarregados de educação ainda está muito direcionada 

para atividades desenvolvidas diretamente com o próprio jovem, estando pouco 

sensibilizados para a importância de terem um papel ativo em atividades 

organizadas pela escola, em associações de pais, em encontros com outros pais de 

alunos com NEE, ações de formação e até mesmo para a sugestão de alterações 

nos PEI e PIT ou procura de informação fora da escola, não cooperando com outros 

a fim de melhorarem o sistema de Educação Especial. 

É fundamental criar espaço para esta participação dos jovens e das suas famílias 

pois só desta forma será possível a escola oferecer aquilo que realmente vai ao 

encontro das suas expectativas, desejos e necessidades. 

Apesar disto, foi possível verificar que as escolas que participaram no estudo tem 

seguido uma perspectiva mais funcional, enfatizando o desenvolvimento de 

competências pessoais e profissionais que contribuem para um funcionamento 

individual independente (Costa et al, 2004). 

Por vezes, este processo de transição apresenta lacunas logo no início, sendo que o 

despiste vocacional para estes alunos ainda não é adoptado pelas escolas como 

acontece com os restantes alunos (sem NEE).  

Nem sempre são realizadas reuniões de planeamento do PIT e o aluno ainda não é 

considerado um membro da equipa. 
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Por outro lado, os alunos são orientados para as valências que as escolas têm 

disponíveis, parecendo haver pouco envolvimento da parte da escola na procura de 

alternativas na comunidade. Os protocolos que deviam ser estabelecidos parecem 

ainda não fazer parte da prática comum das escolas.  

As escolas ainda não têm uma rede de apoio à qual possam recorrer em caso de 

necessidade, e não é feito o follow-up dos alunos de forma sistemática, havendo 

ainda possibilidade de melhorar as parcerias com entidades da comunidade. 

Não foi disponibilizada, por parte das escola, informação acerca de como se 

processa a avaliação, que instrumentos e critérios são utilizados. No agrupamento 

de escolas Professor Ruy Luís Gomes, a avaliação estava definida quanto aos 

objectivos académicos, havendo instrumentos e critérios definidos. Nas restantes 

áreas, nomeadamente “autocuidados e vida doméstica”, “comunicação e 

competências sociais”, “competências vocacionais” e “competências essências para 

a vida na comunidade” não existiam instrumentos específicos nem critérios qe 

permitissem uma avaliação objectiva destes domínios. 

Verifica-se que os profissionais têm utilizado os documentos orientadores 

elaborados pela DGIDC (2008), por ex., os PIT elaborados contém as áreas 

definidas neste documento. Isto pode ser indicativo de uma preocupação por parte 

das equipas educativas em tornar o processo de transição para a vida ativa algo 

mais concreto e objectivo. 

Por outro lado, as escolas têm seguido a legislação em vigor no que diz respeito a 

cumprimento de prazos e elaboração de documentos obrigatórios. 

 

Nas escolas que participaram no estudo, o psicomotricista não faz parte da equipa 

multidisciplinar. Tal como vimos, este técnico pode dar uma contribuição importante 

para o processo de transição para a vida ativa destes jovens, uma vez que a sua 

intervenção pressupõe uma visão holística do ser humano e atua em várias áreas 

como a cognitiva, motora e afetiva. Este tipo de intervenção pode passar pela 

realização de atividades que promovam a participação do aluno, através do reforço 

da sua auto-estima, encorajando-o a descobrir as suas capacidades e 

competências, permitindo-lhe participar ativamente na definição do seu percurso de 

vida, tal como é referido por Teste et al (2004) e pela EADSNE (2002). 
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Ainda nesta linha de pensamento, o psicomotricista pode intervir ao nível do 

desenvolvimento do estudante, dotando-o de competências adaptativas que lhe 

permitirão a participação plena na vida da comunidade (Goupil et al., 2002) isto 

porque a intervenção psicomotora permite melhorar o potencial de adaptação, 

aumentando o sucesso na interação com o envolvimento (Fonseca & Martins, 2001). 

Desta forma, este técnico é capaz de desenvolver atividades relacionadas com as 

competências sociais, competências práticas ou mesmo competências conceptuais. 

As competências do psicomotricista permitem ainda potenciar o envolvimento da 

família no processo de transição. Da experiência vivida, fica retida a sensação 

transmitida pelos pais e encarregados de educação de também terem um papel 

ativo e decisor sobre o futuro dos seus educandos. As reuniões com os pais, para 

além dos jovens, permitem uma melhor adequação do programa às necessidades e 

expectativas da família (DGDIC, 2008) 

Como Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação a desempenhar 

funções no agrupamento de escolas Professor Ruy Luis Gomes, fez-se o 

acompanhamento dos jovens aos estágios realizados na escola, procurando que as 

tarefas realizadas tivessem um cariz funcional, dotando-os de competências 

vocacionais. Estes estágios foram realizados no bar, refeitório, papelaria e biblioteca 

da escola. 

A procura de serviços da comunidade com os quais se pudessem estabelecer 

parcerias, a fim de proporcionar momentos de aprendizagem em contexto real, fez 

também parte integrante das funções desempenhadas. Para tal, foram feitos 

contactos com a CERCISA que já tinha experiência em estágios na comunidade e 

que, portanto, facilitou este processo. Foram estabelecidos protocolos com um canil 

municipal, uma empresa de reciclagem de tinteiros, um cabeleireiro e uma papelaria. 

Foram ainda realizadas reuniões com pais e encarregados de educação, em 

conjunto com o aluno, a fim de fazer o levantamento das oportunidades disponíveis 

e das expectativas da família e motivações dos jovens. Neste âmbito, foram feitas 

visitas às instituições de formação profissional, acompanhando o jovem e a família, 

fomentando o conhecimento das alternativas existentes na comunidade. 

Em contexto de sala de aula, foram reforçadas competências específicas 

necessárias para a integração na vida da comunidade, tais como aprendizagem das 

horas, consulta de horários ou manuseamento de dinheiro. Foram também 
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abordadas as competências sociais, nomeadamente comportamento assertivo e 

relação interpessoal. 

Por fim, participou-se nas reuniões do grupo de educação especial, discutindo casos 

e nos conselhos de turma, dando e recebendo informações sobre os jovens 

acompanhados. Foi feita a elaboração, em conjunto com os docentes de educação 

especial, dos PIT e dos currículos das áreas dos estágios na escola e na 

comunidade. 

 

Como podemos ver, nas equipas multidisciplinares, este técnico pode contribuir com 

o conhecimento que detém da sua área especifica de formação, enriquecendo o tipo 

de respostas educativas que estão disponíveis. 

Desta forma, importa reforçar a importância do técnico superior de reabilitação 

motora ou de educação especial e reabilitação nas equipa multidisciplinares, junto 

dos órgãos decisores. 

 

De uma forma geral, parece haver ainda muito espaço para tornar este processo 

mais adaptado à realidade dos jovens e das suas famílias, no entanto, é possível 

verificar que a escola e os seus profissionais já começaram a procurar um modelo 

educativo mais flexível e colaborativo. 

 

Limitações 

Tal como em todos os estudos, sentiram-se algumas dificuldades na sua 

concretização, sendo de se nomear como principal limitação as questões temporais, 

nomeadamente no que se referiu à autorização por parte da Direção-Geral de 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular, do Ministério da Educação e da Ciência, 

que tendo sido solicitada em janeiro de 2012, apenas foi concedida em junho desse 

mesmo ano. Outro constrangimento sentido, foi a pouca abertura por parte dos 

agrupamentos de escolas em colaborar com a aplicação dos questionários. As 

direções estavam pouco disponíveis e algumas das que inicialmente foram 

contactadas e quiseram colaborar, acabaram por não o fazer em tempo útil. Desta 

forma, dos 11 agrupamentos pertencentes ao concelho de Almada, apenas 2 

colaboraram neste estudo.  
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Relativamente aos instrumentos propriamente ditos, algumas das questões 

colocadas, no que diz respeito à versão dos questionários para pais, foram 

compreendidas, com alguma dificuldade, por parte dos mesmos, dado a 

escolaridade baixa, que possivelmente poderá justificar esta dificuldade. A entrega 

dos instrumentos, nomeadamente das entrevistas, aos docentes e seu 

preenchimento à posteriori, levou a que algumas questões estivessem incompletas 

ou não tivessem sido respondidas.  

Recomendações Finais 

Face à realização deste estudo, baseados quer na revisão bibliográfica efectuada, 

quer nos resultados obtidos através dos inquéritos/entrevistas a profissionais que se 

encontram no ativo, são deixadas aqui algumas recomendações no âmbito da 

potencialização dos processos de TVA:  

! Clarificação de conceitos de transição para a vida ativa (TVA), por forma a 

uniformizar o recurso a esta terminologia, na área da Educação; 

! Maior partilha entre os vários intervenientes; 

! Maior participação de todos os intervenientes; 

! Flexibilidade no sistema; 

! Divulgar boas práticas nacionais e internacionais e fomentar grupos de trabalho 

entre os vários agrupamentos; 

! Clarificar a idade de elaboração e implementação dos PIT; 

! Promoção de equipas multidisciplinares, que envolvam a escola, os diferentes 

serviços existentes na comunidade (Saúde, Segurança Social, Centro de 

Emprego), a família e os próprios alunos, a fim de promover uma coordenação 

de todos, para o sucesso deste processo, tal como preconizado pela legislação 

vigente; 

! Reforço do psicomotricista como elemento da equipa multidisciplinar 

! Melhor monitorização e avaliação dos planos implementados; 

! Elaboração de material de apoio; 

! Elaboração de um guia prático que identifique as possíveis respostas de 

organização e processos de preparação de inclusão de jovens com NEE, no 

mundo laboral. 

! Estudos de follow-up; 

! Estudos a desenvolver na mesma área considerando alunos a frequentar as 

Unidades de Ensino Estruturado, Apoio ao Autismo e outras. Normalmente estes 
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alunos são encaminhados para Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) e 

estes têm cada vez menos vagas disponíveis. Será interessante fazer um 

levantamento da situação destes alunos após a saída da escolaridade 

obrigatória; 
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Anexo 1 – Entrevista aos professores 
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Entrevista 
Transição para a Vida Ativa de Jovens  

com Necessidades Educativas Especiais 
 

Para cada pergunta, por favor, responda sim ou não. A alternativa não sabe/não 
responde deve ser usada apenas quando necessário. Algumas questões têm uma 
parte de resposta aberta, que deve ser respondida sempre que possível.  
Agradecemos o seu tempo! 
 
Dados do Aluno 
Ano de escolaridade: 
Idade: 
Género:    F    M 
Respondido por (função): 
 
 
 Sim Não Não sabe/ 

Não responde 
A. Desenvolvimento do estudante 

1. Existe um documento que faça o levantamento dos 
interesses e motivações do aluno (despiste vocacional)? 

   

Porque não? 
 
 
 

2. Foi feita uma pesquisa sobre as possibilidades de 
parceria com empresas ou outras instituições fora da 
escola, para disponibilizar estágios ou outras atividades 
relacionadas com a transição para a vida ativa? 

   

Porque não? 
 
 
 

3. Existem objectivos definidos nas área de auto-
cuidados e vida doméstica? 

   

Porque não? 
 
 
 

4. Existem objectivos definidos nas área da recreação e 
lazer? 

   

Porque não? 
 
 
 

5. Existem objectivos definidos nas área da comunicação 
e competências sociais? 

    

Porque não? 
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6. Existem objectivos definidos nas área das 
competências vocacionais? 

   

Porque não? 
 
 
 

7. Existem objectivos definidos em outras competências 
essenciais para a vida na comunidade? 

   

Porque não? 
Quais? 

 
 
 
 

8. São desenvolvidas atividades na escola que permitam 
atingir esses objectivos? 

   

Porque não? 
Quais? 

 
 
 
 

9. Existem instrumentos que permitam avaliar os 
progressos do aluno em cada uma das áreas anteriores? 

   

Porque não? 
Quais? 

 
 
 
 

10. Existe um portfólio onde estão incluídas as avaliações 
das atitudes, conhecimentos, experiências e 
competências (académicas, práticas, de vida diária, lazer, 
auto-determinação e comunicação) do aluno? 

   

Quem é 
responsável? 
Porque não? 

 
 
 
 
 

B. Planeamento centrado no estudante 

11. São realizadas reuniões de planeamento do PIT?    

Quem está 
presente? 

Porque não? 

 
 
 
 
 

12. O aluno é convidado para a reunião de planeamento 
do PIT? 

   

Porque não? 
 
 
 

13. O aluno participa ativamente na reunião de 
planeamento do PIT? 

   

Porque não? 
Como? 
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14. O aluno assina o seu PIT, como membro da equipa?    

Porque não? 
 
 
 

15. Os interesses e as necessidades do aluno estão 
contemplados no PIT? 

   

Porque não? 
Como é feito o 
levantamento? 

 
 
 
 
 

16. O aluno é encorajado a descobrir as suas próprias 
capacidades e competências? 

   

Porque não? 
De que forma? 

(programas, 
reuniões, 
sessões 

práticas,...) 

 
 
 
 
 
 
 

17. São realizadas atividades no sentido de desenvolver 
a capacidade do aluno se envolver no seu processo de 
transição? 

   

Porque não? 
Quais? 

(programas, 
reuniões, 
sessões 

práticas,...) 

 
 
 
 
 
 
 

18. O aluno tem possibilidade de propor alterações ao 
seu PIT? 

   

Porque não? 
Quais? 

Quando? 

 
 
 
 

19. O PIT é avaliado?    

Porque não? 
Com que 

frequência? 
Por quem? 

Como? 

 
 
 
 
 
 

20. O aluno participa ativamente na avaliação do seu 
PIT? 

   

Porque não? 
Como? 

Com que 
frequência? 
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C. Trabalho Colaborativo  

C.1. Instituições 

21. São realizados contactos frequentes com empresas 
externas? (Hospitais, centros saúde, segurança social, 
emprego protegido, formação profissional, IEFP) 

   

Porque não? 
Quais? 

De que forma? 
Telefone, 
reuniões... 

 
 
 
 
 
 

22. Existe conhecimento por parte da escola de projetos 
locais na área da TVA? 

   

Porque não? 
Como 

tomaram 
conhecimento 

? 

 
 
 
 
 
 

23. São realizadas parcerias entre a escola e outras 
instituições de apoio à transição da escola para o 
emprego? 

   

Porque não? 
Quem são os 

parceiros? 

 
 
 
 

24. São realizadas parcerias entre a escola e outras 
instituições na integração em programas de formação 
profissional? 

   

Porque não? 
Quem são os 

parceiros? 

 
 
 
 

25. São realizadas parcerias entre a escola e outras 
instituições na preparação para integração em centros de 
emprego apoiado? 

   

Porque não? 
Quem são os 

parceiros? 

 
 
 
 

26. São realizadas parcerias entre a escola e outras 
instituições na preparação para integração em centros de 
atividades ocupacionais? 

   

Porque não? 
Quem são os 

parceiros? 

 
 
 
 

27. Os profissionais estão informados sobre as 
necessidades do mercado de trabalho? 
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Porque não?  
 
 
 

28. É feito o follow-up dos alunos que saem da escola? 
 

   

Porque não? 
Quem é 

responsável? 

 
 
 
 

29. São providenciadas reuniões entre as entidades 
externas à escola e os alunos e famílias? 

   

Porque não? 
Quem 

acompanha? 

 
 
 
 

30. São realizadas reuniões de acompanhamento de 
casos que reúnam todos os intervenientes? 

   

Porque não? 
Com que 

frequência? 
Quem 

participa? 

 
 
 
 
 
 

C.2. Equipa multidisciplinar 

31. Que elementos constituem a equipa multidisciplinar?  
 
 
 
 
 

32. No caso de haver um Técnico Superior de RP/EER, 
este tem um papel ativo no processo de TVA? 

   

Porque não? 
Quais as suas 
responsabilida

des? 

 
  

 
 

 
33. Os elementos da equipa cooperam entre si?    

Porque não? 
Como? 

 
 
 

34. São realizadas reuniões da equipa multidisciplinar?    

Porque não? 
Com que 

frequência? 
Quem 

participa? 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

38 

35. Os elementos da equipa participam frequentemente 
em ações de formação no sentido de melhorarem as 
suas capacidades profissionais? 

   

Porque não?  
 
 
 

36. Os profissionais da equipa dispõem de uma rede de 
apoio eficaz para dirigir pedidos de ajuda e informação? 

   

Porque não?  
 
 

 
37. Existe uma pessoa de contacto (na equipa) para o 
processo de TVA, no relacionamento com os pais e as 
entidades externas à escola? 

    

Porque não? 
Quem? 

 
 

 
D. Atributos e estrutura do programa  

38. A eficácia do programa é avaliada regularmente?    

Porque não? 
Com que 

frequência? 
Quem avalia? 
Como é feita 
avaliação? 

 
 

 

39. Quando é elaborado o PIT?  

Porquê? 
 
 

 
40. A avaliação do PIT é realizada em conjunto com o 
aluno e a família? 

   

Porque não?   
 

41. O PIT está aberto a modificações solicitadas por 
parte do aluno ou da família? 

   

Porque não? 
Que 

modificações? 

 
 

 
 

O PIT inclui os dados recolhidos na fase preparatória, nomeadamente: 
42. necessidades, capacidades, interesses do aluno    
43. necessidades do mercado de trabalho    
44. oportunidades de formação    
45. oportunidades de trabalho em contexto real    
O PIT inclui informação sobre as finalidades do mesmo 
46. competências sociais necessárias à inserção familiar 
e comunitária 

   

47. competências para o exercício de uma atividade    
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ocupacional 
48. competências para o exercício de uma atividade 
profissional 

   

O PIT inclui os seguinte pontos: 
49. metas a atingir e datas definidas    
50. ações específicas a desenvolver para que se atinjam 
essas metas 

   

51. identificação de intervenientes, papéis e 
responsabilidades 

   

52. objectivos, conteúdos, estratégias e recursos relativos 
às diferentes áreas a desenvolver (académica, 
vocacional e pessoal) 

   

53. nível de articulação entre essas áreas    
54. protocolos estabelecidos com instituições da 
comunidade, empresas ou instituições de formação 
profissional 

   

55. critérios, instrumentos, intervenientes e momentos de 
avaliação 
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Anexo 2 – Questionário (Versão para professores) 
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Questionário – Versão para Professores 
Transição para a Vida Ativa de Jovens  

com Necessidades Educativas Especiais 
 

Para cada pergunta, por favor, responda de acordo com as opções dadas. Ao 
responder a cada declaração, pense sobre a sua experiência e a experiência do seu 
aluno na educação especial, relativamente ao último ano. Pode não responder a 
qualquer item que sinta que não se aplica a si ou ao seu aluno. 
Agradecemos o seu tempo! 
 
Dados do Aluno 
Ano de escolaridade: 
Idade: 
Género:    F    M 
Preenchido por (Função): 
 

 
Para cada afirmação, selecione uma das seguintes opções: 
discordo completamente, discordo fortemente, discordo, 
concordo, concordo fortemente, concordo completamente. 
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A. Empenho da escola em cooperar com os pais 
1. O encarregado de educação (EE) é considerado(a) um 
parceiro igual aos professores ou outros profissionais no 
planeamento do PEI do seu educando 

      

2. É oferecida ajuda ao EE para que possa participar nas 
reuniões de planeamento do PEI  

      

3. Nas reuniões de planeamento do PEI discute-se o tipo de 
avaliação que será implementado para o aluno  

      

4. Nas reuniões de planeamento do PEI discute-se as 
modificações ou medidas educativas que o aluno pode beneficiar 

      

5. Todas as preocupações e recomendações do EE são 
registadas no PEI  

      

6. É dada informação ao EE sobre organizações que apoiam 
estudantes com NEE 

      

7. É perguntada a opinião ao EE sobre quão bem os serviços de 
educação especial estão a responder às necessidades do seu 
educando 
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8. O relatório de avaliação do aluno é escrito de forma acessível       

9. A informação escrita em geral é acessível       
10. Os professores estão disponíveis para falar com o EE       
11. Os professores tratam o EE como um membro da equipa       
Professores e Direção da escola: 
12. procuram informação proveniente do EE 

      

13. mostram sensibilidade face às necessidades do aluno e sua 
família 

      

14. encorajam o EE a participar nos processos de tomada de 
decisão 

      

15. respeitam a herança cultural do EE       
16. garantem que o EE compreende  o funcionamento dos 
serviços de educação especial (procedimentos, legislação) 

      

A escola: 
17. tem uma pessoa que está disponível para responder às 
questões/dúvidas do EE 

      

18. comunica com o EE frequentemente sobre o progresso do 
seu educando quanto aos objectivos definidos no PEI 

      

19. dá escolhas ao EE quanto aos serviços que vão ao encontro 
das necessidades do seu educando 

      

20. oferece ao EE ações de sensibilização e/ou de formação no 
âmbito da educação especial 

      

21. oferece ao EE uma variedade de formas de comunicar com 
os professores 

      

22. dá ao EE a ajuda que este possa precisar para ter um papel 
ativo na educação do seu educando 

      

23. disponibiliza informação ao EE sobre entidades que possam 
dar assistência na transição para a vida ativa 

      

24. explica que opções o EE tem quando está em desacordo 
com a escola 

      

B. Qualidade dos Serviços 
25. O PEI do aluno contempla todos os aspectos importantes do 
seu desenvolvimento 

      

26. O PEI do aluno refere a forma como vai ser medido o seu 
progresso quanto aos objectivos delineados 

      

27. O aluno participa nas aulas do ensino regular, com apoios, 
sempre que possível 

      

28. O aluno recebe todos os apoios previstos no seu PIT       
29. Os serviços de educação especial da escola tiveram um 
impacto positivo no aluno e/ou na sua família 

      

Os professores: 
30. demonstram competência profissional (conhecimentos 
técnicos, atitudes) 

      

31. compreendem as necessidades do aluno       
32. reconhecem o seu papel na implementação do PEI do aluno       
33. mostram vontade de saber mais sobre as necessidades do 
aluno 

      

34. definem objectivos adequados ao aluno       
35. esperam que o aluno atinja as suas expectativas       
36. Os professores de educação especial cumprem com as       
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modificações e as medidas educativas previstas no PEI do aluno 
37. Os professores do ensino regular cumprem com as 
modificações e as medidas educativas previstas no PEI do aluno  

      

38. Os professores de educação especial e do ensino regular 
trabalham em conjunto para assegurar que o PEI do aluno é 
implementado 

      

39. As atividades estão de acordo com a idade cronológica do 
meu educando 

      

Direção da escola: 
40. A direção faz tudo o que está ao seu alcance para apoiar os 
serviços de educação especial da escola 

      

41. A direção ou entidades externas avaliam se os serviços de 
educação especial são eficazes 

      

A escola: 
42. é um lugar acolhedor 

      

43. disponibiliza serviços para o aluno em tempo útil       
44. disponibiliza todos os serviços contemplados no PEI do aluno       
45. encoraja a participação do aluno no planeamento do PIT       
46. disponibiliza formação à equipa (professores e técnicos) para 
melhorar a sua comunicação com o EE 

      

47. disponibiliza ao aluno e sua família oportunidades para 
aprender mais sobre estudantes com NEE 

      

48. garante que as atividades de enriquecimento e de 
complemento curricular são acessíveis ao aluno 
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Anexo 3 – Questionário (Versão para pais) 
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Questionário – Versão para Pais 

Transição para a Vida Ativa de Jovens  
com Necessidades Educativas Especiais 

 
Para cada pergunta, por favor, responda de acordo com as opções dadas. Ao 
responder a cada declaração, pense sobre a sua experiência e a experiência do seu 
educando na educação especial, relativamente ao último ano. Pode não responder a 
qualquer item que sinta que não se aplica a si ou ao seu educando. 
Agradecemos o seu tempo! 
 
Dados do Aluno 
Ano de escolaridade: 
Idade: 
Género:    F    M 
Preenchido por: 

 
Para cada afirmação, selecione uma das seguintes opções: 
discordo completamente, discordo fortemente, discordo, 
concordo, concordo fortemente, concordo completamente.  
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A. Empenho da escola em cooperar com os pais 
1. Sou considerado(a) um parceiro igual aos professores ou 
outros profissionais no planeamento do PEI do meu educando 

      

2. É-me oferecida ajuda para que eu possa participar nas 
reuniões de planeamento do PEI  

      

3. Nas reuniões de planeamento do PEI discute-se o tipo de 
avaliação que será implementado para o meu educando 

      

4. Nas reuniões de planeamento do PEI discute-se as 
modificações ou medidas educativas de que o meu educando 
possa beneficiar 

      

5. Todas as minhas preocupações e recomendações são 
registadas no PEI  

      

6. É-me dada informação sobre organizações que apoiam 
estudantes com NEE 

      

7. É-me perguntada a opinião sobre quão bem os serviços de 
educação especial estão a responder às necessidades dos meu 
educando 
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8. O relatório de avaliação do meu educando é escrito de forma 
acessível 

      

9. A informação escrita em geral é acessível       
10. Os professores estão disponíveis para falar comigo       
11. Os professores tratam-me como um membro da equipa       
Professores e Direção da escola: 
12. procuram recolher informação junto de mim 

      

13. mostram sensibilidade face às necessidades do meu 
educando e da minha família 

      

14. encorajam-me a participar nos processos de tomada de 
decisão 

      

15. respeitam a minha herança cultural       
16. garantem que eu compreendo o funcionamento dos serviços 
de educação especial (procedimentos, legislação) 

      

A escola: 
17. tem uma pessoa que está disponível para responder às 
minhas questões/dúvidas 

      

18. comunica comigo frequentemente sobre o progresso do 
meu educando quanto aos objectivos definidos no PEI 

      

19. dá-me escolhas quanto aos serviços que vão ao encontro 
das necessidades do meu educando 

      

20. oferece-me ações de sensibilização e/ou de formação no 
âmbito da educação especial 

      

21. oferece-me uma variedade de formas de comunicar com os 
professores 

      

22. dá-me a ajuda que eu possa precisar para ter um papel 
ativo na educação do meus educando 

      

23. disponibiliza-me informação sobre entidades que possam 
dar assistência na transição para a vida ativa 

      

24. explica-me que opções tenho quando estou em desacordo 
com a escola 

      

B. Qualidade dos Serviços 
25. O PEI do meu educando contempla todos os aspectos 
importantes do seu desenvolvimento 

      

26. O PEI do meu educando refere a forma como vai ser 
medido o seu progresso quanto aos objectivos delineados 

      

27. O meu educando participa nas aulas do ensino regular, com 
apoios, sempre que possível 

      

28. O meu educando recebe todos os apoios previstos no seu 
PIT 

      

29. Os serviços de educação especial da escola tiveram um 
impacto positivo no meu educando/na minha família 

      

Os professores: 
30. demonstram competência profissional (conhecimentos 
técnicos, atitudes) 

      

31. compreendem as necessidades do meu educando       
32. reconhecem o seu papel na implementação do PEI do meu 
educando 

      

33. mostram vontade de saber mais sobre as necessidades do 
meu educando 

      

34. definem objectivos adequados ao meu educando       
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35. esperam que o meu educando atinja as suas expectativas       
36. Os professores de educação especial cumprem com as 
modificações e as medidas educativas previstas no PEI do meu 
educando 

      

37. Os professores do ensino regular cumprem com as 
modificações e as medidas educativas previstas no PEI do meu 
educando  

      

38. Os professores de educação especial e do ensino regular 
trabalham em conjunto para assegurar que o PEI do meu 
educando é implementado 

      

39.  As atividades estão de acordo com a idade cronológica do 
meu educando  

      

Direção da escola: 
40. A direção faz tudo o que está ao seu alcance para apoiar os 
serviços de educação especial da escola 

      

41. A direção ou entidades externas avaliam se os serviços de 
educação especial são eficazes 

      

A escola: 
42. é um lugar acolhedor 

      

43. disponibiliza serviços para o meu educando em tempo útil       
44. disponibiliza todos os serviços contemplados no PEI do meu 
educando 

      

45. encoraja a participação do meu educando no planeamento 
do PIT 

      

46. disponibiliza formação à equipa (professores e técnicos) 
para melhorar a sua comunicação comigo 

      

47. disponibiliza-me e ao meu educando oportunidades para 
aprender mais sobre estudantes com NEE 

      

48. garante que as atividades de enriquecimento e de 
complemento curricular são acessíveis ao meu educando 
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Para cada afirmação, por favor, selecione uma das seguintes 
alternativas: nunca, raramente, por vezes, frequentemente, 
quase sempre, sempre. 
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Participação dos pais 
49. Envolvo-me em atividades de aprendizagem com o meu 
educando, em casa 

      

50. Peço ao meu educando para me falar sobre o que tem 
aprendido na escola 

      

51. Comunico ao meu educando que é importante ter sucesso na 
escola 

      

52. Questiono o meu educando sobre os trabalhos de casa       
53. Leio as informações enviadas pela escola        
54. Valorizo as informações provenientes da escola sobre o meu 
educando  

      

55. Valorizo o empenho da escola para ir ao encontro das 
necessidades do meu educando  

      

56. Comunico com o professor do meu educando por telefone, e-
mail ou recados 

      

57. Encontro-me com o professor do meu educando para planear 
o PEI e os serviço de que irá beneficiar  

      

58. Encontro-me com o professor do meu educando para discutir 
as suas necessidades e progresso 

      

59. Valorizo a partilha mútua, acompanhamento e 
aconselhamento entre mim e a escola 

      

60. Já sugeri alterações nos programas ou serviços da escola 
que penso poderem beneficiar os estudantes com NEE 

      

61. Compreendo os desafios enfrentados pela escola para ir ao 
encontro das necessidades de todos os estudantes 

      

62. Participo em atividades organizadas pelas escola       
63. Participo na Associação de Pais       
64. Faço parte do conselho geral da escola       
65. Participo numa organização para pais e filhos com NEE        
66. Frequento sessões de formação relacionadas com as 
necessidades das crianças/jovens com NEE e suas famílias  

      

67. Procuro informação de outras fontes que não a escola sobre 
serviços disponíveis  

      

68. Acompanho as alterações na legislação relacionada com a 
educação especial 

      

69. Coopero com outros para melhorar o sistema de educação 
especial 

      


