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Resumo 

Este artigo pretende fazer um levantamento teórico de informação sobre as etapas e 

os intervenientes do processo de transição para a vida ativa de alunos com 

necessidades educativas especiais, analisando os fatores de maior importância para 

potenciar o sucesso desta etapa na vida destes alunos. 

Desta forma, analisam-se as recomendações e boas práticas, quer nacionais quer 

internacionais, organizando-as nos cinco pontos que parecem ter um papel 

fundamental e garantidor de sucesso: desenvolvimento do estudante, participação 

do estudante, envolvimento da família, trabalho colaborativo e atributos e estrutura 

do programa. 

Por fim, identifica-se o papel do psicomotricista nas equipas das escolas e 

determina-se qual o contributo que este técnico poderá ter no sentido de melhorar 

as práticas pedagógicas já existentes. 

 

 

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

educação para todos, escola inclusiva, psicomotricista, plano individual de transição 
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Abstract  

 

The purpose of this paper is to survey the theoretical information about the steps and 

the intervenients involved in the transition to adult life process of students with 

special needs education, analyzing the factors of greatest importance to increase the 

success of this stage in the life of these students. 

Thus, we analyze the recommendations and best practices, both national and 

international, organizing them in the five points that seem to have a key role and 

guarantor of success: student development, student involvement, family involvement, 

collaborative work and attributes and program structure. 

Finally, it identifies the role of psychomotor professional in schools and determined 

what contribution this professional may have to improve the existing teaching 

practices. 

 

 

Key-words: special needs education, transition to adult life, education for all, 

inclusive school, psychomotor professional, transition plans. 
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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, procurando, igualmente, contextualizar a participação do 

psicomotricista neste processo. 

Esta ideia fundamenta-se no facto do psicomotricista ser um dos profissionais que 

integram os Centros de Recursos para a Inclusão e, portanto, que exercem a sua 

atividade nos agrupamentos de escolas com protocolos de colaboração com estas 

entidades.  

No exercício destas funções 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. 

Para tal, foram elaborados dois documentos distintos mas complementares, sendo 

este o primeiro, de âmbito teórico, e o qual será a base do estudo empírico. O 

presente documento pretende analisar os diferentes passos do processo de 

transição para a vida ativa de alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), bem como de elaboração e implementação do documento que concretiza 

este processo – o Plano Individual de Transição. Ainda neste documento é feita a 

análise dos pressupostos da vida ativa, i.e., aquilo que se pretende atingir quando 

se refere este processo de transição. Por fim, faz-se uma pesquisa mais 

aprofundada das recomendações e boas práticas, estas últimas com resultados 

comprovados por estudos. O papel que o psicomotricista poderá ter na equipa, em 

geral, e em cada um dos momentos deste processo, em particular, também será 

alvo de análise. 

O segundo documento, de âmbito prático, pretende abordar o estudo empírico, 

fazendo a análise do processo de transição para a vida ativa de alunos com NEE, 

em agrupamentos de escolas do Concelho de Almada.  
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Enquadramento Teórico 

A educação para todos é um tema que tem vindo a ser alvo de reflexão por parte de 

entidades internacionais, que reconhecem a necessidade e a urgência de garantir a 

educação para as crianças, jovens e adultos com NEE no quadro do sistema regular 

de educação (UNESCO, 1994). Em 2000 um novo encontro internacional debruçado 

sobre o mesmo tema, deu origem à Declaração de Dakar (Unesco, 2000), na qual 

se refere que não se verificaram alterações significativas desde a Declaração de 

Jomtien (Unesco, 1990) e que os governos se devem empenhar em atingir os 

objetivos e as metas definidas com urgência. 

Portugal, seguindo estas orientações, através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 120/2006, de 21 de Setembro, definiu o I plano de ação para a 

integração das pessoas com deficiência para os anos 2006/2009. Neste documento, 

no Eixo nº2 “Educação, qualificação e promoção da inclusão laboral”, o Governo 

define como Estratégia nº 2.1 a “Educação para todos” com o objetivo de garantir o 

acesso aos estabelecimentos de educação desde o pré-escolar até ao ensino 

superior por parte de alunos com NEE, estabelecendo para isso medidas de 

prevenção e de reparação.  

Uma das medidas de reparação passa pela revisão do enquadramento legislativo, 

nomeadamente do Decreto-Lei nº 319/91, de 23 de Agosto, surgindo, na sequência 

deste plano de ação, o novo diploma para a Educação Especial: o Decreto-Lei nº 

3/2008. Em 2008, foi reforçada a perspetiva da escola inclusiva com a Resolução do 

Conselho de Ministros nº 136/2008, de 09 de Setembro que determina a elaboração 

de um Plano Nacional de Ação para a Inclusão 2008-2010, com a proposta de 

nomeação de um coordenador do Plano de Ação para a Integração das Pessoas 

com Deficiência e Incapacidades, o qual será responsável pela avaliação da 

implementação das medidas bem como da adequação das ações de concretização 

das mesmas. 

Com a nova legislação para a Educação Especial, a temática da Transição para a 

Vida Ativa de jovens com necessidades educativas especiais, passou a ser referida 

como um aspeto que tem de estar previsto no decorrer do desenvolvimento 

educativo dos jovens e que não pode ser esquecido por nenhum dos intervenientes 

neste processo, sejam eles o aluno, a família, os professores ou outros técnicos com 

papel pertinente, procurando perspetivar-se um investimento na produtividade e 

empregabilidade das populações especiais. Este novo posicionamento funcional 
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permitiu então que o conceito de transição assumisse um papel de maior 

ajustamento à comunidade, ultrapassando os objetivos “meramente” académicos, e 

enfatizando o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais que 

contribuem para um funcionamento individual independente (Costa et al, 2004). 

Apesar desta legislação apenas ter entrado em vigor em 2008 em Portugal, a 

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

internacionais. Neste sentido, e com o principal objetivo de fazer o levantamento e a 

caracterização do processo de Transição para a vida Ativa, serão abordadas em 

seguida, várias temáticas relacionadas com o assunto em estudo. 

Transição para a Vida Ativa 

Na Declaração de Salamanca (Unesco, 1994), os estados membros afirmam, sobre 

as Áreas Prioritárias relativas à Preparação para a vida adulta, que a escola deve 

apoiar os jovens com NEE a fazer esta transição, proporcionando-lhes 

competências de vida diária, formação de acordo com as suas expectativas e 

exigências sociais e experiência direta em situações reais, fora da escola. 

Acrescentam que os currículos destes alunos, nos anos terminais devem 

comtemplar programas específicos de transição, apoio à entrada no ensino superior, 

se possível, e treino vocacional para que se tornem membros independentes e 

ativos da comunidade. Nestas atividades devem participar consultores vocacionais, 

agências de colocação, sindicatos, autoridades locais e dos vários serviços e 

organizações competentes nesta área. 

Por outro lado, em 2002, a European Agency for Development in Special Needs 

Education (EADSNE) publicou um documento orientador exclusivamente dedicado à 

transição da escola para o trabalho, no qual fez um levantamento do “estado da 

arte” no que respeita a alunos com NEE em 16 países Europeus, deixando várias 

recomendações políticas e práticas, direcionadas aos legisladores e aos 

profissionais, respetivamente. 

Apesar destas recomendações, verifica-se ainda que a preparação e transição para 

a vida ativa de alunos com necessidade educativas especiais têm merecido pouca 

atenção (Stodden, 2001). 

A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento de competências sociais, 

como o “saber ser” e “saber estar” pois são estas que irão determinar o sucesso e 

qualidade de vida destes jovens. Assim, é natural que os currículos dos alunos com 

NEE tenham uma forte componente social e comportamental, nos quais a 
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componente académica terá menor importância, do que tem tido até agora. O 

desenvolvimento destas competências deverá passar por momentos de ensino de 

comportamentos esperados dentro e fora da escola, permitindo aos alunos a 

aprendizagem de técnicas e saber estar profissional e social (Ministério da 

Educação, 1998). 

Nesta perspetiva de adaptação da oferta educativa aos jovens e às suas 

capacidades, surgiu o documento que visará a adequação e concretização dos 

objetivos de transição para a vida ativa destes alunos: o Plano Individual de 

Transição (PIT). 

 Plano Individual de Transição 

O PIT pretende fazer um resumo do projeto de vida do aluno com NEE, que 

perspetivando uma vida social adequada, inclusão efetiva no meio social, familiar ou 

institucional, promove atividades de carácter ocupacional e, preferencialmente, o 

exercício de uma atividade profissional (DGIDC, 2008). 

É um processo dinâmico que pretende desenvolver a capacidade e a aquisição de 

competências necessárias à integração familiar e comunitária. Deve ter um carácter 

flexível de forma a ser adaptado a mudanças de valores e experiências e ainda às 

expectativas dos encarregados de educação e aos interesses, aspirações e 

competências do jovem (DGIDC, 2008). 

O principal diploma regente da Educação Especial em Portugal até 2008 (Decreto-lei 

nº 319/91, de 23 de Agosto) não fez referências explícitas a planos de transição para 

a vida ativa, sendo que apenas no atual regime jurídico (Decreto-lei nº 3/2008, de 7 

de Janeiro) se introduz, pela primeira vez, o conceito de Plano Individual de 

Transição (PIT) nas escolas. Este documento deve complementar o Programa 

Educativo Individual (PEI) no caso dos jovens com NEE que os impeçam de adquirir 

as aprendizagens e competências definidas no currículo comum (DGIDC, 2008). 

No estudo realizado por Costa et. al. (2004) verifica-se que, ainda antes da 

obrigatoriedade deste documento, 18.3% das escolas que participaram no estudo já 

utilizavam um Plano Específico de Transição, afirmando desenvolverem iniciativas 

regulares e sistemáticas ao nível da transição para a vida ativa. Este é um bom 

ponto de partida e demonstra a necessidade sentida pelas escolas em dar uma 

resposta mais adequada às características dos jovens com este perfil. No entanto, a 

nova visão de inclusão dos jovens com NEE nas escolas regulares até ao fim da 

escolaridade obrigatória, que foi aumentada para os 12 anos pela Lei nº 85/2009, e 
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sua preparação para uma vida profissional ou ocupacional em igualdade de 

oportunidades, situou as escolas perante uma questão sobre a qual poucas se 

tinham debruçado anteriormente. Assim, as escolas estão diante de um novo 

desafio: responder de forma coerente a uma realidade para a qual existem escassas 

referências práticas pelas quais se possam orientar. 

Poucos estudos se têm focado na componente de transição dos PEI de alunos com 

NEE. No entanto, aquilo que os estudos mostram noutros países, nomeadamente 

nos Estados Unidos, é que a aplicação prática de um determinado documento 

orientador, tendencialmente, origina diferentes resultados, devido a diferentes 

interpretações dessas mesmas orientações. O mesmo será de esperar para 

Portugal com a agravante de que o DL nº 3/2008 não dá qualquer tipo de diretrizes 

sobre a forma como deve ser definido e implementado o PIT, apesar de alguns 

documentos terem sido publicados pelo Ministério da Educação (DGIDC, 2008). 

Perante estas evidências, surgem as questões às quais se pretende responder com 

o estudo em questão: 

§ Em que medida as escolas apresentam práticas que vão ao encontro das 

orientações nacionais e internacionais no que diz respeito ao processo de 

transição para a vida ativa? 

§ Em que medida os PIT atualmente implementados nas escolas refletem boas 

práticas em educação especial? 

§ Em que medida os PIT atualmente implementados nas escolas conduzem a 

bons resultados? 

O PIT, enquanto estrutura curricular dinâmica deve constituir-se como uma 

abordagem funcional das áreas académicas e socioprofissionais que deverá 

proporcionar uma vida pós-escolar produtiva e significativa (Luecking & Wittenburg, 

2009). Sendo este documento fundamental e obrigatório, importa compreender de 

que forma o mesmo se organiza, como é implementado e quais os intervenientes 

envolvidos, pelo que em seguida será abordado o plano individual de transição e 

sua implementação. 

Processo de Implementação do Plano Individual de Transição 

O domínio da transição surge no Programa Educativo Individual do aluno como uma 

componente a ser considerada 3 anos antes da idade limite da escolaridade 

obrigatória (DL nº 3/2008, art.14º, alínea 2). 
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De acordo com o Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), definido em 2004 

pelo Congresso dos Estados Unidos da América, esta questão deve começar a ser 

incluída a partir dos 14 anos de idade do jovem (ou antes se for apropriado), no que 

diz respeito às necessidades dos serviços de transição. A partir dos 16 anos o PEI 

deve incluir, para além do primeiro, um documento de responsabilidade 

interagências e redes necessárias para que o estudante tenha sucesso no mundo 

do trabalho e na comunidade. 

Para além disso, esta legislação define os intervenientes que devem estar presentes 

nas reuniões de planeamento do PEI: pais, professor do ensino regular, professor de 

educação especial, um representante de uma agência pública e outros indivíduos 

que tenham conhecimento técnico relativo aos estudantes. Considerando que o 

ponto central do PEI é o aluno, este deve estar presente sempre que seja possível. 

Quando não puder estar presente, devem ser tidas em consideração as preferências 

e interesses do mesmo e da família (Martin, et al., 2006a) 

Todo o processo que envolve a elaboração e implementação do PIT pode dividir-se 

em 3 fases distintas (EADSNE, 2006; Kohler, 1996): 

1. Informação, observação e orientação: é uma fase de preparação que acontece 

aquando da elaboração do PEI, durante a qual se pretende ajudar o jovem a 

escolher um trabalho e a encontrar um lugar de formação adequado (EADSNE, 

2006). Os objetivos pós-escolares são identificados com base nas necessidades, 

capacidades, interesses e preferências do jovem (Kohler, 1996). Pode ainda ser 

feito um levantamento das necessidades do mercado de trabalho, oportunidades de 

formação ou trabalho em contexto real (Ministério da Educação, 2008); 

2. Na fase de formação e qualificações, procura-se que o jovem tenha acesso a 

atividades de aprendizagem e experiências educativas que o preparem para atingir 

os objetivos delineados na fase anterior (Kohler, 1996), dotando-o de qualificações e 

competências com a correspondente certificação (EADSNE 2006). Nesta fase, 

estabelecem-se protocolos com serviços ou instituições no sentido da realização de 

estágios e formação ou procuram-se centros de atividades ocupacionais para os 

jovens que não possam desenvolver uma atividade profissional (Ministério da 

Educação, 2008); e 

3. Por fim, na etapa de apropriação, emprego e acompanhamento, pretende-se que 

o jovem se empenhe na procura ativa de emprego, de forma a garantir um contrato 

de trabalho e um salário, bem como manter a integração nesse emprego e 
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beneficiar de uma vida de qualidade (EADSNE, 2006). O acompanhamento deve 

passar pela monitorização e avaliação da implementação do PIT, para que se 

possam ir estabelecendo novos objetivos ou reformulando os já definidos. 

Com base nestas três fases de organização do processo do PIT, a EADSNE (2006), 

resumiu as atividades e os papéis dos envolvidos em todos estes procedimentos da 

seguinte forma: 

Tabela 1 - Papéis e tarefas a realizar pelas partes envolvidas no desenvolvimento das 

várias fases do PIT (EADSNE, 2006) 

 

1. Informação, 
observação e 

orientação 
 

2. Desenvolvimento de 
competências e 

aquisição de 
qualificadores 

3. Apropriação, emprego e 
acompanhamento 

Jo
ve

m
 

- Receber informação; 
- Identificar pontos fortes, 
fracos e expressar desejos; 
- Adquirir experiência de 
trabalho para fazer a 
escolha final; 
- Participar na preparação 
e na assinatura do 
contrato. 

- Passar pelo processo de 
aprendizagem e de 
formação de uma forma 
abrangente e com duração 
flexível; 
- Avaliar o seu progresso 
na escola e no local de 
trabalho através de um 
feedback. 

- Garantir um contrato de trabalho 
e um salário 
- Ser bem sucedido durante o 
período de adaptação ao trabalho. 
- Sentir-se aceite e 
pertencendo/fazendo parte de um 
grupo de colegas de trabalho 
- Ter sucesso com a inclusão 

Fa
m

íli
a - Estar totalmente 

envolvida; 
- Expressar expectativas. 

Estar envolvida ativamente 
e contribuir para um 
ambiente encorajante. 

Apoiar o seu filho/filha respeitando 
a sua autonomia 

P
ro

fis
si

on
ai

s 
da

 e
sc

ol
a 

- Coordenar o processo; 
- Conhecer e avaliar as 
possibilidades do jovem; 
- Motivar, apoiar, orientar e 
preparar a família e o 
jovem; 
- Preparar um plano de 
formação; 
- Nomear uma pessoa de 
contacto; 
- Participar na preparação 
e assinatura do contrato. 

- Coordenar o processo 
- Criar um programa de 
formação; 
- Apoiar e tomar a cargo 
todas as ações 
necessárias relativamente 
ao mercado de trabalho, 
tais como a criação de 
contrato/relações com o 
mercado de trabalho; 
- Nomear uma pessoa de 
contacto (e substituí-la, se 
necessário); 
- Avaliar esta fase. 

- Coordenar o processo 
- Assegurar a introdução no local 
de trabalho e manter o 
compromisso do empregador 
- Garantir a orientação vocacional 
(emprego, serviços sociais, etc.) 
- Nomear uma pessoa de contacto 
(e substitui-la, se necessário) 



 

 

8 

P
ro

fis
si

on
ai

s 
do

s 
se

rv
iç

os
 d

a 
co

m
un

id
ad

e 
Informar sobre as 
necessidades do mercado 
de trabalho (possibilidade 
de trabalho). 

Apoiar o jovem e a escola 
na procura de 
oportunidades de 
formação. 

Procurar trabalho (papel de 
mediação) 

E
m

pr
eg

ad
or

es
 - Receber e dar 

informação; 
- Permitir e apoiar curtos 
períodos de prática; 
- Participar na preparação 
e na assinatura do 
contrato. 

- Oferecer oportunidades 
de formação; 
 
- Participar na validação de 
competências. 

- Oferecer um trabalho; 
 
- Cooperar na avaliação. 

Este processo pretende atingir determinados objetivos para que todos os indivíduos 

tenham uma vida de sucesso, na comunidade onde se inserem, pelo que este ponto 

será desenvolvido em seguida. 

Direito a uma vida de sucesso na comunidade 

Parece importante saber de que resultados se está a falar, ou seja, qual é o intuito 

da aplicação das boas práticas e o que se pretende alcançar com as 

recomendações no domínio da transição. O pressuposto por detrás destes 

resultados é a vida de sucesso na comunidade. Vários autores desenvolveram 

estudos nos quais foram analisados os resultados que melhor refletem este sucesso  

e que analisaremos de seguida (Kohler & Rusch, 1994; Chadsey-Rusch & Heal, 

1995; Blackorby & Wagner, 1996; Grigal, Test, Beattie & Wood, 1997; Test et al., 

2009; Grigal, Hart & Migliore, 2011). 

Na Carta Social Europeia revista (Conselho da Europa, 1996) o artigo 15º, refere 

que todas as pessoas com deficiência têm o direito à sua autonomia, integração 

social e participação na comunidade. No mesmo sentido, no IDEA (2004), o 

Congresso define como objetivos para os indivíduos com NEE o acesso à educação, 

emprego e vida independente. Crockett & Hardman (2010), organizam estes 

resultados em quatro categorias que consideram críticas para atingir uma vida de 

sucesso na comunidade, e que são seguidamente desenvolvidas: 

1. Estabelecer uma rede de amigos e conhecidos: a criação e manutenção de uma 

rede de amigos, familiares e outros indivíduos sem necessidades especiais são 

fundamentais uma vez que é atuam como suporte nas atividades de vida diária, 

proporciona companhia e dá aos indivíduos (com e sem necessidades especiais) o 
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apoio emocional e compreensão nos momentos de maior ansiedade (Rubin, 2004 in 

Crockett & Hardman, 2010). Uma das mais importantes características da integração 

social no trabalho é a oportunidade de interagir e desenvolver relações sociais com 

colegas e/ou outros sem necessidades especiais. Esta situação é favorável aos 

indivíduos com NEE pois permite-lhes aumentar o seu reportório social, criando 

relações sociais significativas. Por outro lado, os colegas sem necessidades 

especiais criam relações sãs com os indivíduos com necessidade especiais, tendo-

se verificado uma maior satisfação e produtividade. Foi ainda referido que o 

ambiente de integração origina um aumento da moral e a sensação de “vida mais 

preenchida” (Brown, Shiraga & Kessler, 2006). O principal objetivo destas 

abordagens é o desenvolvimento de relações recíprocas e de respeito entre 

indivíduos com e sem necessidades especiais (Crockett & Hardman, 2010). 

2. Desenvolver competências para utilizar os recursos da comunidade como 

componentes da vida diária: uma vida de sucesso na comunidade implica que o 

indivíduo seja capaz de tratar de si próprio, dos seus pertences e casa, cumprir com 

as suas necessidades nutricionais, de saúde e de segurança, gerir as suas finanças 

pessoais, frequentar locais da comunidade e usar os recursos desta. A capacidade 

dos indivíduos para lidar com as exigências decorrentes do assumir a 

responsabilidade pessoal e social, tem um impacto significativo no seu sentido de 

competência e, em geral, de qualidade de vida. Posteriormente, a sua capacidade 

para ir ao encontro das necessidades da vida diária influencia a forma como são 

percepcionados pelos outros, sejam eles, pais, professores, pares ou membros da 

comunidade (Jameson & McDonnel, 2010). É com este sentido que se refere que os 

estados membros devem favorecer a integração e participação na vida social, de 

pessoas com dificuldades, através de medidas e apoios técnicos que lhes permitam 

ultrapassar os obstáculos à comunicação e mobilidade e, portanto, terem acesso a 

transportes, habitação, atividades culturais e de tempos livres (Conselho de Europa, 

1996); 

3. Garantir um emprego pago que supere a utilização dos recursos da 

comunidade e a interação com os pares: o trabalho é uma componente central de 

uma vida adulta de qualidade, sendo uma fonte de rendimento e possibilitando 

importantes ligações sociais (Rogan, Grossi, and Gajewski, 2002 in Guy, Sitlington, 

Larsen & Frank, 2009). Segundo a Carta Social Europeia (Conselho da Europa, 

1996), os Estados Membros devem favorecer o acesso ao emprego das pessoas 

com dificuldades, adotando medidas de adaptação das condições de trabalho, 
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encorajando os empregadores para a contratação e manutenção de contratos de 

trabalho em meio laboral ou, se necessário, adaptação ou criação de empregos 

protegidos. Ao apoiar os indivíduos com necessidades especiais a encontrar 

emprego não só dá à pessoa a oportunidade de viver uma vida mais preenchida e 

rica, como também altera a forma como os outros a percepcionam e o que esperam 

dela (Wehmeyer & Palmer, 2007). Segundo Brown et al. (2006), dadas as devidas 

instruções e um apoio personalizado de longo-termo, os indivíduos com 

necessidades especiais conseguem envolver-se, com sucesso e de forma segura, 

em enquadramentos vocacionais integrados. Os ambientes de trabalho inclusivos, 

permitem um aumento do número de envolvimentos a que estes indivíduos têm 

acesso, melhoram a quantidade e qualidade das competências que estes aprendem 

e desempenham e potenciam as escolhas pessoais que lhes são permitidas fazer; e  

4. Estabelecer independência e autonomia no que diz respeito às decisões sobre 

o estilo de vida: a participação na vida da comunidade requer que os adultos sejam 

capazes de fazer escolhas acerca das pessoas com quem querem estar, do sítio 

onde vivem, onde trabalham e que atividades de lazer querem fazer. Em termos 

educativos, pretende-se que os alunos sejam dotados da 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). Uma capacidade reconhecida como fundamental para atingir estes objetivos 

de autonomia e independência é a autodeterminação. Esta pode ser definida como 

"uma combinação de habilidades, conhecimentos e crenças que permitem a uma 

pessoa desenvolver e apresentar um comportamento autodirigido, autorregulado e 

autónomo" (Field et al., 1998 in McGuire, 2010): autoconsciência, autoconhecimento, 

fazer escolhas, tomar decisões, definir e alcançar objetivos, resolução de problemas, 

independência, autoinstrução, arriscar e competências de segurança, autoavaliação 

e auto-observação, autorrepresentação e competências de liderança. 

Assumindo e reconhecendo estes direitos, importa conhecer as recomendações e 

as boas práticas que permitem chegar aos mesmos. Ao nível da Europa serão 

analisadas as recomendações da EADSNE e do Conselho da Europa (e a Carta 

Social Europeia de 1996). Considerando que os Estados Unidos da América têm 

mais estudos neste âmbito, alguns deles com resultados comprovadamente 

eficazes,  será feita uma revisão desses estudos ao nível das boas práticas, bem 

como a apreciação da principal legislação no âmbito da Educação Especial: o IDEA 
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(2004), aproveitando-se, posteriormente, para refletir sobre as principais conclusões 

da prática Portuguesa, para se recomendar possíveis estratégias e procedimentos. 

Recomendações e Boas Práticas 

A EADSNE, em 2002, realizou um levantamento dos principais problemas, questões 

e opções enfrentadas pelos alunos com NEE em 16 países Europeus, obtendo 

como resultado e após a análise do trabalho desenvolvido pelos profissionais dos 

vários países envolvidos no projeto, seis aspetos-chave do processo de transição: 

1. Existência e implementação de medidas políticas e práticas – a sugestão da 

promulgação de legislação específica que permita uma melhor orientação para 

as boas práticas educativas e para a adoção de medidas e regulamentação 

nacional mais flexíveis, podendo atuar ao nível da (melhor) coordenação dos 

diferentes sectores e da supressão de políticas passivas, bem como de todo o 

processo de monitorização; 

2. Participação ativa dos alunos e respeito pelas suas escolhas pessoais que 

deverão ser (bem) representadas no perfil de competências a definir, com 

oportunidade no acesso a experiências práticas em diferentes campos 

profissionais; a EADSNE refere a necessidade de se providenciarem recursos às 

escolas para um trabalho efetivo com o aluno e família, num processo de 

constante colaboração; 

3. Desenvolvimento de um programa educativo individual adequado não só no 

âmbito académico, mas englobando uma série de qualificações 

socioprofissionais, apostando na produtividade e desempenho concreto e real de 

todos os estudantes; neste ponto dever-se incluir, ainda, a avaliação regular e a 

abordagem transdisciplinar; 

4. Envolvimento e cooperação entre todos os elementos envolvidos: família, 

profissionais e serviços para um processo de transição válido e contextualizado 

e onde a definição das tarefas e a participação de todos seja uma realidade, com 

a definição clara e inequívoca das responsabilidades de cada um na organização 

e implementação do processo, e onde a avaliação permite o ajuste às 

mudanças, sendo ainda sugerida a implementação de medidas de incentivo à 

contratação de jovens com NEE, por parte das entidades promotoras de 

emprego; e 

5. Necessidade de uma forte ligação entre os serviços da educação e do 

emprego onde a experiência no real, através de formações flexíveis e 
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diferenciadas – i.e., estágios, se ergue como um dos principais objetivos a 

fomentar (combinação da teoria escolar com a prática empresarial). 

Para cada um dos aspetos será feita uma apreciação das recomendações para os 

profissionais. O foco nos profissionais, em detrimento das recomendações políticas, 

prende-se com a investigação que irá ser elaborada na segunda parte deste 

trabalho, uma vez que a mesma será centrada nos alunos, nas famílias e nos 

profissionais, e na sua participação no processo de transição.  

O modelo de Kohler (1994) foi escolhido para análise por considerar que a transição 

deve ser a base, a razão de ser da educação e não a considera como uma atividade 

adicional ou como uma exigência. Isto resulta num processo sistémico que olha para 

o aluno de uma forma holística e integrada, e que tem práticas eficazes que foram 

identificadas, como veremos mais adiante. 

O modelo de Kohler (1994, 1996) é uma Taxonomia para os Programas de 

Transição e representa uma organização conceptual das práticas através das quais 

a educação e os serviços centrados na transição são desenvolvidos e apresentados. 

As investigações realizadas através de estudos de revisão bibliográfica, estudos de 

avaliação e resultados de projetos de transição, neste âmbito, permitiram a 

identificação de práticas eficazes que foram sintetizadas e organizadas em cinco 

categorias (Kohler & Field, 2003) descritas em seguida:  

1. Desenvolvimento do estudante 

Neste âmbito, consideram-se as práticas associadas ao desenvolvimento vocacional 

e da carreira do indivíduo, tais como treino de competências de vida, treino de 

competências de emprego, currículo vocacional e académico, experiência 

estruturada de trabalho, despiste vocacional, apoio e estruturação. Desenvolvem-se 

competências de vida, emprego e ocupacionais, através de experiências de 

aprendizagem baseadas na escola e na comunidade, incluindo situações de 

trabalho (Kohler & Field, 2003). 

Assim, compete à escola não só desenvolver as competências académicas dos 

alunos com NEE, mas também as competências adaptativas que lhes permitirão a 

sua participação plena na vida da comunidade (Goupil, Tassé, Garcin & Doré, 2002). 

Estas competências estão igualmente contempladas, e.g., na atual definição de 

Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (Schalock et al, 2007): competências 

conceptuais (linguagem e literacia, dinheiro, tempo e conceitos numéricos, e 

autodireção), competências sociais (competências interpessoais, responsabilidade 
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social, autoestima, resolução de problemas sociais, capacidade de seguir 

regras/obedecer a leis e evitar ser vitimizado) e competências práticas (atividades 

de vida diária, competências ocupacionais, cuidados de saúde, viagem e 

transportes, horários e rotinas, segurança, uso do dinheiro, uso do telefone). Esta 

atualização mostra que a comunidade internacional começa a dar importância a 

outros fatores de desenvolvimento dos jovens com NEE na comunidade, 

apresentando uma perspetiva holística do mesmo. As recomendações da EADSNE 

(2006) seguem também esta lógica, sendo proposto que se elaborem competências 

a desenvolver em três áreas de igual importância: académica, vocacional e pessoal. 

No Decreto-Lei nº3/2008, a alínea nº3 do artigo 14º - Plano Individual de Transição, 

refere que o PIT deve permitir ao jovem a aquisição de competências sociais que 

facilitam a inserção familiar e comunitária“. E ainda no artigo 21º, alínea 3) se define 

que o Currículo Específico Individual (CEI) deve incluir objetivos de autonomia 

pessoal e social e dar prioridade a atividades funcionais com foco em contextos de 

vida, comunicação e transição para a vida ativa. 

É, portanto, partindo deste pressuposto que é fundamental definir quais os objetivos 

que se pretendem desenvolver e atingir na escola e, posteriormente, na vida ativa. 

Um dos compromissos assumidos em Dakar (Unesco, 2000) pelos diversos países 

foi garantir que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos 

sejam asseguradas pelo acesso equitativo à aprendizagem adequada, a 

competências para a vida e a programas de formação para a cidadania. 

Cumprindo este requisito, surge o currículo ecológico, elaborado de acordo com as 

exigências da vida adulta, tais como trabalho, organização pessoal e lazer. 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). 

Este tipo de currículo deve contemplar as competências de vida, definidas como 

tarefas que contribuem para o sucesso e a vida independente do indivíduo na idade 

adulta (Cronin, 1996 in Alwell & Cobb, 2009) e que se dividem em cinco categorias: 

autocuidados e vida doméstica, recreação e lazer, comunicação e competências 

sociais, competências vocacionais e outras competências essenciais para a vida na 

comunidade (Alwell & Cobb, 2009). 

Alwell & Cobb (2009) elaboraram um estudo de análise bibliográfica no âmbito da 

intervenção ao nível das competências de vida, nomeadamente no que diz respeito 
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às áreas de autocuidados e vida doméstica, recreação e lazer e competências 

essenciais para a vida na comunidade. Concluíram que existem muito poucos 

estudos recentes, no entanto afirmam que é genericamente aceite que existe uma 

ligação positiva entre aquisição de competências de vida e qualidade de vida. 

No que respeita às competências sociais, estas ajudam os jovens com NEE a 

desenvolver relações positivas e fortes com os seus pares, a ter sucesso na escola, 

na exploração de papéis de adulto tais como empregado, colega e membro da 

comunidade, para além de permitir um desenvolvimento de relações saudáveis com 

familiares e pares, na idade adulta. Estas podem ser desenvolvidas através de 

aprendizagem cooperativa, dramatizações e participação em programas de 

aprendizagem de competências emocionais e sociais (Bremer & Smith, 2004). 

O despiste vocacional, prática assumida entre os jovens sem NEE, também deve 

ser implementado junto dos jovens com NEE. Quando corretamente implementado, 

este despiste 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 (Leconte, 2006). No 

artigo 9º da Carta Social Europeia (Conselho da Europa, 1996), as partes 

comprometem-se a disponibilizar um serviço de orientação profissional que inclui as 

pessoas com NEE. 

Por outro lado, a experiência estruturada de trabalho, ainda na escola, tem-se 

revelado como um dos melhores preditores de uma adaptação de sucesso ao 

emprego após a formação académica (McDonnell, 2010b; Benz, Lindstrom & 

Yovanoff, 2000 in Kohler & Field, 2003). 

A EADSNE (2002) dá ênfase ao aspeto do desenvolvimento do estudante, 

reforçando a importância da criação de um “portfólio”, que deve incluir a avaliação 

das atitudes, conhecimentos, experiências e competências do aluno. Neste último 

grupo estão incluídas as competências académicas, práticas, de vida diária, lazer, 

autodeterminação e comunicação. 

A autodeterminação, apesar de ser considerada uma competência incluída no 

desenvolvimento do estudante, será abordada mais pormenorizadamente no ponto 

do planeamento centrado no estudante, uma vez que é a competência com maior 

importância na capacitação do aluno para a participação ativa no processo de 

transição. 
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Conclui-se, de uma forma geral, que o desenvolvimento do estudante em todos os 

aspetos atrás referidos tem benefícios não só imediatos e ao nível da escola, mas 

que estes, em alguns casos, também se observam na idade adulta. 

2. Planeamento centrado no estudante 

São as práticas que visam o planeamento de programas educativos e serviços de 

transição para os estudantes (Kohler & Field, 2003). Neste domínio consideram-se o 

desenvolvimento de PEI, a participação do estudante e as estratégias de 

planeamento e estruturação. 

Os profissionais devem, por um lado, encorajar o aluno a descobrir as suas próprias 

capacidades e competências e, por outro, devem despender o tempo necessário 

com o aluno e suas famílias de maneira a compreenderem os seus desejos e 

necessidades. Desta forma, garante-se que o planeamento da transição tem como 

ponto fulcral o aluno: por um lado, é dotado de competências para participar 

ativamente e, por outro, os seus interesses e necessidades são o ponto de partida 

do planeamento seguinte, aliás como é recomendado pela EADSNE (2002). 

Apesar destas recomendações, a legislação portuguesa ainda não perspetiva a 

participação do aluno de uma forma tão clara. A alínea 4) do artigo 14º refere que 

PIT deve ser assinado pelos profissionais que o elaboram, pelos pais ou 

encarregados de educação e, sempre que possível, pelo aluno. É de se reforçar, no 

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

elaboração deste documento, o aluno não está contemplado. 

Neste contexto, pretende-se, assim, o desenvolvimento de características do 

estudante como a capacidade de autodeterminação e autoconhecimento. Desta 

forma, o indivíduo conseguirá determinar objetivos a curto e longo prazo e será 

deste ponto de partida que se irá elaborar o seu PEI (Kohler & Field, 2003). Para as 

autoras, a capacidade de autodeterminação inclui duas capacidades fundamentais: 

a autorreflexão que permite ao jovem analisar a sua evolução ou não durante o 

último ano, e a sua autorrepresentação num determinado grupo.  

Wehmeyer & Schalock (2001) desenvolvem mais este conceito e consideram 4 

principais características que definem um comportamento autodeterminado: 

Autónomo – que está de acordo com as suas preferências, interesses e/ou 

capacidades; Autorregulado – inclui estratégias de autogestão definição de 

objetivos e resolução de problemas; Resposta psicologicamente forte 
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(“empowered”) – sentimentos de “ser capaz e competente”; Autoconhecimento – 

sabe quais são as suas capacidades e limitações. 

A pesquisa realizada por Wehmeyer & Palmer (2003) demonstra que as 

oportunidades dos alunos para aprender as habilidades relacionadas com a 

autodeterminação e a prática de tais habilidades são muitas vezes limitadas pelas 

expectativas baixas dos professores acerca da capacidade do aluno para se tornar 

autodeterminado em função da gravidade da capacidade intelectual do mesmo. 

O mesmo estudo apresenta resultados irrefutáveis quanto ao impacto da 

autodeterminação. O grupo com maior nível de autodeterminação demonstrou maior 

capacidade de viver independentemente, manter uma conta bancária 

(independência financeira), pagar as suas próprias compras, manter um emprego e 

obter benefícios como férias, baixas médicas e seguros de saúde, indo, portanto, ao 

encontro do sucesso na comunidade e, consequentemente, a uma melhor qualidade 

de vida. 

No entanto, e apesar da importância deste envolvimento, os estudos demonstram 

que a ausência de participação do estudante se deve à falta de oportunidade e de 

competências mas também à falta de apoio (Powers et al 1999, cit. In Powers et al 

2001). Nas reuniões de planeamento dos PEI, os professores de educação especial 

frequentemente passam à frente a secção de interesses do estudante, e não fazem 

pausas para fazer perguntas nem se envolvem na discussão dos interesses do 

estudante (Martin, et al., 2006a). 

Muitos professores não têm conhecimento dos recursos que estão ao seu dispor 

para ajudar a desenvolver a participação dos estudantes e os jovens continuam a 

ser deixados de lado no que diz respeito ao processo de transição (Mason, 

McGahee-Kovac, Johnson & Stillerman, 2002). No estudo de Ward, Mallett, Heslop 

& Simons (2003), 42% dos estudantes com planos de transição referiu que teve 

pouco envolvimento neste processo, sendo que 25% assumiu não ter sido envolvido 

de todo. 

Martin et al. (2006a) realizaram um estudo no qual foram observadas as reuniões de 

planeamento de PEI e o tipo de participação de cada membro da equipa. 

Concluiram que, apesar de cerca de 40% dos professores de Educação Especial 

referirem que os estudantes participaram muito na reunião, a observação permitiu 

verificar que os estudantes participaram em apenas 3% do tempo total da reunião. 

Os professores falaram 51% do tempo, tendo dirigido o processo e dominado as 
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discussões. Menos de metade dos estudantes falou sobre os seus interesses e 

apenas um terço expressou opniões ou discutiu objetivos (Martin, et al., 2006a). 

É essencial dotar estes jovens de conhecimento e competências que lhes permitam 

uma participação mais significativa no processo de transição (Martin et al., 2006a, 

2006b), quer nas reuniões dos PEI e PIT, quer na monitorização da concretização 

dos seus objetivos (Test, Mason, Konrad, Neale, & Wood, 2004).  

Allen, Smith, Test, Flowers & Wood, W. (2001) realizaram um estudo no qual foi 

avaliada a capacidade de participação ativa de um grupo de jovens com NEE nas 

reuniões de elaboração e avaliação dos PEI. Durante um ano letivo, estes 

estudantes participaram em sessões de trabalho com o objetivo de desenvolverem 

capacidades como: dirigir a reunião, relatar interesses, relatar capacidades e opções 

(determinação de objetivos pessoais). As análises realizadas, nas reuniões que 

ocorreram antes e depois do desenvolvimento das sessões, demonstraram um 

aumento significativo da participação ativa dos estudantes. Estes resultados são 

corroborados por German, Martin, Marshall & Sale (2000).  

De uma forma mais abrangente, verifica-se que os jovens expostos a estratégias 

específicas para identificar, comunicar e atingir objetivos de transição, em conjunto 

com a informação e suporte necessários, demonstram um aumento da capacidade 

de se envolverem nas atividades de planeamento da transição, consciencialização 

da transição, empowerment, e envolvimento nas reuniões de planeamento da 

transição. A participação num programa desta natureza promove uma alteração de 

atitudes e comportamentos nestes jovens, que iniciam, de forma independente, 

atividades com vista aos seus objetivos e solicitam ativamente informações e apoio 

das suas famílias, educadores e outros responsáveis (Powers et al. 2001). 

Estas pesquisas e resultados demonstram que a participação ativa do estudante 

pode ser desenvolvida com recurso a sessões que incluam dramatizações, 

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

temáticas. Com recurso a estratégias sistemáticas, apoio e “encorajamento”, pode-

se aumentar a confiança, motivação e preparação para o futuro. Assim, os jovens 

parecem demonstrar mais interesse nas atividades relacionadas com a transição e 

procuram atingir o sucesso (Powers et al. 2001). 

Como resultado das investigações realizadas foram elaborados programas de 

intervenção que visam o desenvolvimento da participação ativa do estudante e da 
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melhoria da sua autodeterminação. Muitos destes programas têm já estudos que 

comprovam a sua eficácia (Test et al., 2004; Wehmeyer, 2007). 

Um destes programas é o “Whose future is it anyway?” cujos resultados mostram 

que os estudantes que participaram no programa apresentaram níveis mais 

elevados de autodeterminação quando comparados com o grupo sem intervenção, 

demonstrando ganhos ao nível do conhecimento e das capacidades relacionados 

com a transição (Wehmeyer, Palmer, Lee, Williams-Diehm & Shogren, 2011).  

Woods, Sylvester & Martin (2010) obtiveram resultados semelhantes num estudo 

realizado com um grupo de jovens que beneficiaram da intervenção do programa 

“Student-directed transition planning” com ganhos significativos no conhecimento do 

processo de planeamento da transição e aumento da autoeficácia. 

Também Martin et al. (2006b) concluíram que os estudantes inscritos no “Self-

Directed IEP” mostraram uma maior participação ativa nas reuniões de planeamento 

dos PEI (Wu, Martins & Isabell, 2006 in Whemeyer 2007b), expressaram os seus 

interesses, competências e limitações na área da transição, quando comparados 

com o grupo sem intervenção. A participação, neste estudo, foi de 15% de 

estudantes vs. 34% de professores de educação especial. Ainda que continue a ser 

uma participação baixa, revela melhorias quando comparada com o estude de 

Martin et al. (2006a). 

Apesar de ser reconhecida a importância do processo de transição ser centrado no 

estudante e da participação ativa do mesmo, verifica-se que estes aspetos ainda 

não são prática habitual nas escolas. De qualquer forma, existem já estudos que 

comprovam a existência de programas estruturados que permitem colmatar esta 

lacuna, dotando o aluno de capacidades para modificar a situação atual. 

3. Colaboração entre serviços e equipas multidisciplinares 

Este ponto refere-se aos participantes e às práticas relacionadas com o 

planeamento e disponibilização de serviços e programas de transição, como o 

planeamento ao nível do indivíduo, o enquadramento interorganizacional, a 

colaboração entre serviços, o planeamento ao nível organizacional e o 

desenvolvimento de recursos humanos. Através destas práticas colaborativas, os 

responsáveis pelos serviços educativos e de vida adulta, assim como a comunidade, 

influenciam as oportunidades e os serviços ao dispor dos estudantes. O objetivo 

destas atividades é implementar um sistema integrado que aborda a aprendizagem 
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ao longo da vida e as necessidades de apoio dos membros da comunidade (Kohler 

& Field, 2003). 

Soresi, Nota & Wehmeyer (2011), acreditam que, para se atingir os objetivos de 

inclusão, para além do envolvimento e desenvolvimento do indivíduo, é necessária 

uma rede de contextos familiares, sociais, de saúde e de emprego, e uma rede de 

ajudas e apoios económicos e sociais. A colaboração interagências é um indicador-

chave de resultados de sucesso na idade adulta, nomeadamente na 

empregabilidade (Noonan, Morningstar & Erickson 2008). 

A “cooperação e parceria” constituem o artigo 30º, do DL 3/2008 no qual estão 

previstas parcerias entre as escolas e outras instituições nas situações de: f) A 

transição para a vida pós-escolar, nomeadamente o apoio à transição da escola 

para o emprego; g) A integração em programas de formação profissional; h) 

Preparação para integração em centros de emprego apoiado; e i) Preparação para 

integração em centros de atividades ocupacionais. 

É com este objetivo que a EADSNE (2002), baseada na necessidade de uma forte 

ligação entre os serviços educativos e do emprego, recomenda que os profissionais 

aproveitem as competências existentes na escola para estabelecer contactos e 

programas de ação com empresas externas. Devem ainda avaliar regularmente os 

projetos inovadores locais e disseminar os seus resultados de forma a atingir o 

efeito facilitador;  

No que diz respeito à formação de profissionais, a EADSNE (2002) recomenda que 

os profissionais tenham uma rede de apoio eficaz para a qual possam dirigir os seus 

pedidos de ajuda e de informação; possuam métodos adequados para comunicar as 

suas necessidades aos administradores sempre que sejam implementadas novas 

medidas; recebam formação suficiente, de forma a definir melhor as tarefas de 

coordenação e a aprender como partilhar responsabilidades, e lhes sejam facultados 

os meios para períodos de formação em empresas de forma a colocá-los em 

contacto com a prática diária. Também o estudo de Noonan et al. (2008), refere as 

estratégias de apoio administrativo, assistência técnica e formação conjunta das 

equipas como essenciais para atingir bons resultados. As equipas transdisciplinares 

devem ter formação disponível (WHO, 2011), sendo que os próprios profissionais 

sentem essa necessidade (Simeonsson et al. 2010). 

O trabalho de equipa, no contexto escolar, é fundamental e para isso, os 

profissionais devem receber a ajuda necessária de forma a desenvolverem um 
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programa educativo individual baseado em trabalho de equipa (EADSNE, 2002). 

Ao nível das equipas transdisciplinares, e no âmbito da transição para a vida ativa, o 

técnico de reabilitação psicomotora ou de educação especial e reabilitação, tem 

lugar, de acordo com o DL 3/2008, entre outros, no processo de avaliação (artigo 

6º), na elaboração do PEI (artigo 10º), no acompanhamento do PEI (artigo13º, nº4), 

no PIT (artigo 14º, nº4) e nas Unidades de ensino estruturado para a educação de 

alunos com perturbações do espectro do autismo (artigo 25º, alínea d)). Aplicando a 

sua capacidade de identificar fatores contextuais que contribuem para o 

desenvolvimento ou acentuação de limitações que interferem no desempenho de 

atividades e na participação social, o psicomotricista dá uma contribuição evidente 

para a equipa que apoia jovens com NEE no processo de transição para a vida 

ativa. A importância deste papel é ainda reforçada na Portaria nº 275-A/2012, de 11 

de setembro, que refere no seu artigo 5º, alínea b), o técnico de psicomotricidade 

como um dos elementos que poderá ser responsável pelo planeamento, 

desenvolvimento e avaliação de atividades nos domínios do Desporto e Saúde, 

Organização do mundo laboral e Cidadania. 

No que diz respeito à colaboração entre agências da comunidade, o estudo de 

Noonan et al. (2008), permitiu sumarizar estratégias que comprovadamente são 

críticas para esta colaboração. Uma das metodologias é existirem horários e 

profissionais flexíveis, para, e.g., reuniões fora de horas e fins de semana e equipas 

com conhecimento extensivo sobre transição, com profissionais informados sobre as 

possibilidades do mercado de trabalho. Estes profissionais devem ter a informação, 

as estratégias e as competências necessárias, de forma a implementarem a 

legislação existente e a terem a certeza de que existe uma metodologia adequada 

para a aplicar (EADSNE, 2002). Outra estratégia é o follow-up após a transição, que 

também é reconhecido pela EADSNE (2002) como devendo ser uma preocupação 

dos técnicos. 

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). A EADSNE continua, 

referindo que estas relações devem passar por visitas a empresas, organização de 

reuniões com as mesmas e com outros serviços do sector empregador, convites, por 

parte dos profissionais, ao sector empregador para contextos educativos de forma a 

contactarem com os alunos e a equipa da escola. Neste aspeto, as reuniões entre 

estas agências e os estudantes e suas famílias são igualmente importantes.  
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A disseminação da informação a uma audiência mais abrangente é uma estratégia 

sugerida por Noonan et al., (2008) que vai ao encontro da recomendação da 

EADSNE (2002) para que se crie uma rede local na qual todos os parceiros 

(serviços de emprego, sociais, educacionais e famílias) estejam representados, de 

forma a discutir, planear e implementar a política nacional.  

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 (Kaehne & Beyer, 2009). 

Assim, este processo requer que os responsáveis pelos diferentes serviços se 

afastem da visão terapêutica, na qual vêm o bem-estar do individuo com 

dificuldades associado a estar rodeado de profissionais e serviços, limitando as 

oportunidades dos indivíduos com NEE (Michaels & Lopez, 2006) e adotem a visão 

comunitária, na qual o seu bem-estar está relacionado com a contribuição e a 

concretização de experiências no papel de membro de uma comunidade (McKnight, 

1987 in (Michaels & Lopez, 2006). Quando a pessoa com NEE é o membro 

dinamizador do processo, é considerada como a expert nos assuntos relacionados 

com a sua vida. Desta forma, os profissionais devem oferecer as sua competências 

para apoiar a pessoa, i.e., devem colaborar com ela (Smith & Nevin, 2006). Também 

Michaels & Lopez (2006) enfatizam a necessidade dos profissionais colaborarem 

entre si, com as famílias e com os estudantes, apesar de verificarem que os 

primeiros continuam a sentir dificuldades em colaborar com as famílias, membros da 

comunidade e estudantes com NEE nos diferentes sistemas de serviços. 

Os serviços de emprego têm o dever legal de monitorizar as modalidades previstas 

para o jovem quando este sair da escola. Por outro lado, também deve haver 

colaboração por parte das agências que podem contribuir para o processo de 

transição, sejam elas organizações de serviço social, emprego protegido ou 

formação profissional (Kaehne & Beyer, 2009). Apesar da importância do papel dos 

serviços sociais nas reuniões, o estudo dos autores mostra que estes muito 

raramente estão presentes nas mesmas. Por outro lado, os coordenadores locais da 

educação especial afirmam que a implementação dos planos de transição é, muitas 

vezes, mantida em suspenso pelos centros de serviço social, resultando numa 

inaceitável incerteza para os jovens e suas famílias. Outra questão levantada 

prende-se com a elegibilidade dos jovens: os serviços sociais, tendo em conta o seu 

financiamento restrito, selecionam os jovens com base no seu nível de 

independência. Isto resulta no facto dos jovens com mais necessidades, as quais 
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implicam mais recursos, não serem aceites, chegando a ser pedido à escola que 

não dê início ao referimento dos mesmos (Kaehne & Beyer, 2009). 

Os autores observaram 4 grandes domínios que devem ser melhorados a fim de se 

desenvolverem parcerias que contribuam para o apoio a uma transição eficaz: 

fluidez na comunicação entre as instituições educativas e as agências 

independentes; preenchimento de lacunas na prestação de apoio ao emprego; 

procura de equilíbrio, por parte dos serviços sociais, entre a medição de resultados 

(avaliação da elegibilidade dos jovens) aquando da contratação de agências 

independentes e a restrição no financiamento de agências externas; e a 

necessidade de alterar o foco dos intervenientes nos processos para o foco nos 

resultados para os jovens e suas famílias. 

Porque a transição é um processo longo e abrangente, o trabalho colaborativo é 

fundamental para um serviço prestado com qualidade e que vá ao encontro dos 

interesses e necessidades do aluno. Esta premissa é verdadeira quer para a 

colaboração interagências, quer no seio das equipas transdisciplinares existentes 

nas escolas. 

4. Envolvimento da família 

Neste ponto, têm-se em conta as práticas ligadas ao envolvimento da família no 

planeamento e fornecimento de serviços de transição, incluindo a promoção desse 

envolvimento, tais como o treino familiar, o envolvimento familiar e as estratégias de 

capacitação familiar. 

Epstein et al. (1992 in Carvalho, 2000) adotaram uma Tipologia de Envolvimento 

Parental que considera 6 tipos de envolvimento parental e que é usada nos Estados 

Unidos da América: 

1. Ajuda da Escola à Família: acompanhamento das famílias no seu papel 

educativo ajudando-as a criar as condições físicas, emocionais e educativas 

para as crianças aprenderem; 

2. Comunicação Escola–Família e Família–Escola: formas eficazes de 

comunicação acerca dos programas educativos e das aprendizagens e 

progressos dos alunos; 

3. Ajuda da Família à Escola (Voluntariado): recrutamento e organização de apoio 

e ajuda por parte dos pais; 

4. Aprendizagem em Casa: disponibilização de informação e ideias às famílias 
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sobre como ajudar os estudantes nos trabalhos de casa e outras 

atividades/tarefas, decisões e planeamento relacionados com o currículo;  

5. Tomada de Decisões: participação das famílias ou dos seus representantes nos 

órgãos de tomada de decisão na escola; e 

6. Intercâmbio com a Comunidade: identificação e integração de recursos e 

serviços da comunidade para fortalecer os programas, as práticas familiares e a 

aprendizagem e desenvolvimento do estudante. 

Este aspeto da participação das famílias, está bem identificado no documento 

elaborado pela EADSNE (2006), onde a família deve ter um papel ativo e decisor na 

elaboração do PIT. Os profissionais devem ouvir as necessidades e desejos não só 

dos alunos, mas também das famílias (EADSNE, 2002). Também no IDEA (2004) 

está prevista a participação dos pais nas reuniões de desenvolvimento, análise e 

revisão do PEI e, portanto na equipa transdisciplinar, em grupos de elegibilidade dos 

jovens ou de decisão sobre a colocação dos mesmos (local onde irão desenvolver o 

seu PEI). Seguindo este conceito, a atual legislação (DL nº3/2008), prevê, no artigo 

3º, a participação ativa dos pais e encarregados de educação. 

Os benefícios da participação familiar são irrefutáveis, já que a investigação tem 

mostrado uma forte relação entre envolvimento familiar e uma maior frequência 

escolar nos adolescentes, menor abandono escolar e maior número de alunos a 

aceder ao ensino superior. Os alunos cujas famílias estão mais envolvidas no seu 

processo educativo, apresentam melhores resultados e comportamentos, têm 

melhores notas e têm menor probabilidade de ficar para trás na escola ou no 

trabalho (Morningstar, 2002), sendo que esta realidade se verifica 

independentemente do seu estrato socioeconómico ou origem (Henderson & Mapp, 

2002). 

Lindstrom, Doren, Metheny, Johnson & Zane (2007) realizaram um estudo com o 

objetivo de analisar o impacto da família no desenvolvimento da carreira. 

Concluíram que, mais que o envolvimento familiar em si, o padrão de interação 

familiar tem um impacto significativo no desenvolvimento da carreira do jovem adulto 

com NEE. Os jovens com famílias que lhes davam oportunidades de exploração e 

mesmo de insucesso, apresentaram, em adultos, uma maior autodeterminação e 

autonomia na tomada de decisões. Por outro lado, as famílias com uma dinâmica 

mais protetora, tiveram como resultado opções de emprego mais limitadas e níveis 

de independência reduzidos nestes indivíduos enquanto adultos.  
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Para além destas evidências, este envolvimento tem, ao longo do tempo, gerado 

uma alteração nos papéis, responsabilidades e perspetivas dos elementos 

presentes no processo educativo de alunos com NEE. Como consequência desta 

participação, têm-se observado mudanças positivas ao nível das reformas 

educativas relacionadas com o acesso de alunos com NEE ao currículo comum 

(Morningstar, 2002). 

No entanto, a aplicação destas práticas tem características particulares que a 

tornam difícil de implementar. Por vezes, a percepção da família e dos agentes 

educativos quanto à melhor forma da família se envolver com a escola, difere. As 

diferenças culturais, o estrato socioeconómico ou o nível educativo das famílias 

também têm influência no tipo de participação e colaboração no processo educativo 

(Morningstar, 2002). 

Noutros casos, as famílias relatam que os objetivos desenvolvidos pela escola para 

os seus educandos, e portanto aqueles que aparecem nos seus PEI, não estão de 

acordo com aquilo que elas gostariam que fosse desenvolvido (Ward et al., 2003). 

A avaliação da implementação do DL 3/2008, realizada por Simeonsson et al. 

(2010), mostra que se verifica um aumento da participação dos pais no planeamento 

da avaliação e na elaboração de documentos, nomeadamente, o relatório técnico-

pedagógico (RTP) e o PEI, no entanto os autores consideram que existe espaço 

para ampliar esta participação. 

Muitos dos problemas acima referidos surgem na sequência das famílias não terem 

capacidades para lidar com o processo de transição. Tal como se constatou com os 

jovens (2. Planeamento centrado no estudante), as famílias não sabem como agir 

nem qual o melhor caminho a percorrer. Para ajudar estas famílias, é importante 

disponibilizar-lhes treino e capacitação sob a forma de ações de apoio (alínea e) do 

artigo 30º, DL 3/2008) programas, apresentações, sessões de treino, feiras, 

conferencias, visitas a agências de trabalho (Noonan et al., 2008). 

5. Atributos e estrutura do programa 

Finalmente, o ponto sobre os atributos e estrutura do programa refere as 

características relacionadas com a eficiência e eficácia dos serviços de transição, 

nomeadamente, aos princípios, política e avaliação do programa, ao planeamento 

estratégico, à distribuição de recursos e ao desenvolvimento de recursos humanos 

(Kohler & Rush, 1994). 
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De acordo com o Ministério da Educação (DGDIC, 2008) o PIT é um documento 

que: 

- Consubstancia o projeto de vida do aluno, para uma vida em sociedade com 

adequada inserção social e familiar ou numa instituição que desenvolva 

atividades de carácter ocupacional e, sempre que possível, para o exercício de 

uma atividade profissional; 

- Perspetiva um processo dinâmico, a curto, médio e longo prazo, com o objetivo 

de promover a capacitação e a aquisição de competências sociais necessárias 

à inserção familiar e comunitária; 

- Deve ser flexível, para responder a mudanças de valores e experiências; 

- Deve responder às expectativas dos pais sobre o futuro do filho e aos desejos, 

interesses, aspirações e competências do jovem; 

- Deve definir as etapas necessárias a percorrer e as ações a desenvolver, desde 

o presente até à conclusão do percurso educativo, para que o aluno consiga 

tornar real o seu projeto de vida; 

- Não deve duplicar a informação constante no PEI, mas sim acrescentar 

informação específica relativa ao processo de transição; 

- É elaborado pela equipa responsável pelo PEI, em conjunto com o jovem, a 

família e outros profissionais, nomeadamente das áreas da segurança social e 

serviços de emprego e formação profissional; 

- Deve ser datado e assinado por todos os profissionais que participam na sua 

elaboração, bem como pelos pais ou encarregado de educação e, sempre que 

possível, pelo próprio aluno. 

A EADSNE (2002) recomenda que o plano de transição seja redigido o mais cedo 

possível, sendo que este deve estar aberto ao aluno, à família e aos profissionais 

envolvidos dentro e fora da escola. Na legislação portuguesa, a elaboração deste 

documento está prevista 3 anos antes do fim da escolaridade obrigatória (DL nº 

3/2008), no entanto verifica-se que o PIT, como complemento do PEI, não tem ainda 

a frequência necessária nos processos dos alunos que se encontram nesta 

circunstância (Simeonsson et al., 2010). O PIT deve incluir informação relativa a: 
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Tabela 2 - Componentes do PIT (Adaptado de Ministério da Educação, 2008) 

1. Dados recolhidos na fase preparatória (ver Pág. 6, ponto 1.) 

2. Finalidades 

- Competências sociais necessárias à inserção familiar e comunitária;  

- Competências para o exercício de uma atividade ocupacional  

- Competências para o exercício de uma atividade profissional.  

3. Outras Informações 

- Metas a atingir e datas definidas;  

- Ações específicas a desenvolver para que se atinjam essas metas;  

- Identificação de intervenientes, papéis e responsabilidades (ver tabela 1); 

- Objetivos, conteúdos, estratégias e recursos relativos às diferentes áreas a 

desenvolver (académica, vocacional e pessoal);  

- Nível de articulação entre essas áreas;  

- Protocolos estabelecidos com instituições da comunidade, empresas ou 

instituições de formação profissional;  

- Critérios, instrumentos, intervenientes e momentos de avaliação 

A informação sobre as componentes do PIT, não estão, contrariamente ao que 

acontece com o PEI, definidas na legislação. Apesar disso, como forma de 

esclarecer alguns pontos o Ministério da Educação e Ciência publicou a Portaria nº 

275–A/2012, de 11 de setembro que vem reforçar a ideia de matriz curricular e 

respostas educativas adequadas, nomeadamente no que diz respeito a recursos 

humanos especializados. No entanto, o Ministério da Educação elaborou 

documentos orientadores, entre eles o PIT, para facilitar a sua utilização na prática 

educativa diária. A avaliação realizada por Simeonsson et al. (2010) demonstra que 

estes documentos são considerados importantes pelos profissionais e têm sido 

utilizados por estes na prática do dia-a-dia.  

Como se pode observar, as informações que devem constar do PIT, são o resultado 

da implementação das recomendações desenvolvidas ao longo deste capítulo. O 

desenvolvimento dos estudantes está presente numa grande parte do processo: 

finalidades, metas, ações e objetivos. A participação do estudante, desenvolve-se ao 

longo de todo o processo mas está fortemente refletida na fase preparatória e deve 

vir referida nos intervenientes. Para além destes momentos, a família deve ter um 

papel importante ao longo do processo em geral. Por fim, o trabalho colaborativo 

vem espelhado quer nos intervenientes, quer nos protocolos estabelecidos, bem 

como no tipo de articulação que é feito. 
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Os momentos de avaliação devem ser assegurados e devem contar com a presença 

do aluno, da família e dos profissionais da escola, com base num formulário escrito. 

Para além desta avaliação, também devem ser asseguradas quaisquer modificações 

ou adaptações ao plano de transição, sempre que seja necessário e em cooperação 

com o aluno (EADSNE, 2002).  

A avaliação realizada por Simeonsson et al (2010) refere que a presença de outros 

profissionais da educação, é uma fonte de informação sobre os alunos com NEE e o 

seu envolvimento contribui para um maior conhecimento dos alunos. Os 

participantes consideram que a partilha de conhecimento entre os profissionais no 

processo de avaliação, tomada de decisão e intervenção é fundamental e que o 

trabalho colaborativo aumentou com a nova legislação. Alguns referem que a 

legislação obrigou a um maior trabalho colaborativo.  

Este ponto acaba por se relacionar com todos os outros anteriormente referidos, 

transversalmente. A estrutura do programa deverá refletir as práticas anunciadas em 

cada um desses pontos, resultando num documento que reúne em si todo o 

processo, desde o seu planeamento até à sua implementação, nunca descurando o 

carácter dinâmico e de permanente avaliação/monitorização de que deve ser 

pautado. 

Conclusões 

O percurso escolar deverá ser entendido como, um processo que envolva todos os 

aspetos e dimensões da vida de cada aluno. A escola assume um dos papéis 

principais na construção de um projeto de vida dos alunos com NEE, dado um dos 

seus objetivos ser a promoção de uma transição para a vida ativa e adulta efetiva e 

contextualizada, através de processos ensino-aprendizagem de habilidades que 

permitam a adaptação ao contexto ecológico onde os sujeitos se inserem, 

providenciando oportunidades de sucesso pessoal e social. 

Quando o sistema educativo providencia alternativas para os alunos com NEE, 

estes apresentam comportamentos e competências mais consistentes e adequados. 

Desta forma, é importante realizar pesquisa e dar informação sobre práticas 

educativas eficazes, ou seja, boas práticas (Kochhar-Bryant & Bassett, 2002). 

A EADSNE (2002) defende a criação de regulamentação nacional que oriente o 

processo de transição destes jovens em vez de se esperar pelas iniciativas locais ou 

ao nível de escola. Esta regulamentação também facilita a homogeneização de 

práticas e procedimentos, pois aquilo que se verifica é que quando apenas existem 
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linhas orientadoras, a interpretação dessas orientações varia de profissional para 

profissional e de entidade para entidade. Esta questão resulta em situações nas 

quais, apesar das orientações serem dadas, a aplicação prática não é implementada 

ou é mal implementada, como vimos no que diz respeito à participação do aluno e 

das famílias ou em relação às equipas transdisciplinares. A preparação vocacional 

não está ainda relacionada com práticas reais de emprego, ocorrendo em ambientes 

“segregados” e pouco orientados para e por níveis de produtividade e qualidade de 

desempenho por parte das populações especiais. 

Todos os envolvidos no projeto levado a cabo pela EADSNE (profissionais, 

legisladores, empregadores e sindicatos) concluíram que a implementação das 

recomendações práticas e políticas, resultam numa transição mais rica e facilitadora 

no que respeita a superar as dificuldades que frequentemente surgem no processo 

de passagem da escola para a vida ativa, nomeadamente, no que diz respeito às 

questões relacionadas com o emprego (EADSNE, 2002). 

Relativamente à realidade portuguesa, parece que se está a seguir esta 

recomendação como se pode verificar com a publicação da Portaria nº 275-A/2012, 

de 11 de setembro, que permite concretizar muitas questões que estavam ainda 

pouco claras no Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, nomeadamente em relação 

ao Plano Individual de Transição. Esta nova legislação especifica a matriz curricular, 

as parcerias que devem ser realizadas, os intervenientes e suas responsabilidades, 

tocando em alguns dos pontos fundamentais abordados ao longo deste trabalho. 

A portaria nº 275-A/2012, que regula o ensino de alunos com currículo específico 

individual (CEI), em processo de transição para a vida pós–escolar, faz uma 

referência clara à intervenção do psicomotricista, no seu artigo 5º, alínea b). 

A intervenção psicomotora que tem uma perspectiva sistémica e holística do ser 

humano, surge como um contributo indispensável para responder de forma eficaz 

em situações nas quais os indivíduos apresentem compromissos ao nível da 

adaptação, focando-se nos domínios motor, cognitivo e afectivo. A prática 

psicomotora permite melhorar o potencial de adaptação, aumentando o sucesso na 

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

Podemos verificar então que, neste plano, o psicomotricista pode contribuir, através 

da sua prática, na melhoria da adaptação dos jovens com NEE aos desafios que o 

processo de transição para a vida ativa lhes poderão colocar. 
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Neste âmbito, a intervenção psicomotora pode atuar no sentido de fomentar a 

adaptação ao envolvimento e aos momentos de transição, revelando-se uma área 

de importância fundamental nesta fase do percurso educativo de jovens com EE. 

A experiência vivida no Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes é 

exemplificativa do papel que o técnico de reabilitação psicomotora/educação 

especial e reabilitação pode desempenhar nas equipas das escolas. Para além de 

colaborar nas reuniões do grupo de educação especial, discutindo os casos, 

participando na elaboração, implementação e avaliação de PEI, foi também possível 

participar na elaboração de PIT e sua implementação. Nesta última vertente, 

estabeleceram-se protocolos com entidades externas à escola, fez-se o 

acompanhamento de alunos a locais de estágio dentro e fora da escola, para além 

do desenvolvimento de atividades que podem melhorar o potencial dos jovens, tais 

como promoção de competências sociais e roleplaying de situações do dia-a-dia. 

Ainda no âmbito da transição para a vida ativa, foram feitas reuniões com jovens, 

pais e encarregados de educação a fim de desenvolver os PIT e acompanhamento 

dos mesmos a possíveis locais de estágios. 

O estudo empírico foi realizado a fim de verificar, em termos práticos, de que forma 

estão a ser implementadas estas recomendações e como está a resultar a aplicação 

das novas orientações dadas pelo Ministério da Educação e Ciência. Pretende-se 

compreender se em Portugal, a transição para a vida ativa tem este carácter rico e 

facilitador ou se, por outro lado, ainda existem oportunidades de melhoria. 
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