
 
 
 

MEDIDAS EDUCATIVAS 
Decreto-lei nº 3/2008 

 
 

Adequação do processo de ensino e de 
aprendizagem 

1 — A adequação do processo de ensino e de 
aprendizagem integra medidas educativas que 
visam promover a aprendizagem e a participação 
dos alunos com necessidades educativas especiais 
de carácter permanente. 
2 — Constituem medidas educativas referidas no 
número anterior: 
a) Apoio pedagógico personalizado; 
b) Adequações curriculares individuais; 
c) Adequações no processo de matrícula; 
d) Adequações no processo de avaliação; 
e) Currículo específico individual; 
f) Tecnologias de apoio. 
3 — As medidas referidas no número anterior 
podem ser aplicadas cumulativamente, com 
excepção das alíneas b) e e), não cumuláveis 
entre si. 
4 — As medidas educativas referidas no n.º 2 
pressupõem o planeamento de estratégias e 
de actividades que visam o apoio personalizado 
aos alunos com necessidades educativas especiais 
de carácter permanente que integram 
obrigatoriamente o plano de actividades da 
escola de acordo com o projecto educativo de 
escola. 
5 — O projecto educativo da escola deve 
conter: 
a) As metas e estratégias que a escola propõe 
realizar com vista a apoiar os alunos com 
necessidades educativas especiais de carácter 
permanente; 
b) A identificação das respostas específicas 
diferenciadas a disponibilizar para alunos surdos, 
cegos, com baixa visão, com perturbações do 
espectro do autismo e com multideficiência. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
* Sites recomendados … 
 
http:// dgidc.pt 
http://www.paralisiacerebral.net/ 
http://www.fenacerci.pt/ 
http://www.acapo.pt  
http://edif.blogs.sapo.pt 
 
 
 
*Unidades de Apoio Especializado 
disponibilizadas na nossa região. 

   
• - Unidade de Apoio à Multideficiência do 

Agrupamento de Vila Verde; 
 
• - Unidade de Apoio Especializado de S. 

Lázaro (UAE) – multideficiência e surdo 
cegueira 

 
• - Unidade de Apoio ao Autismo do 

Agrupamento de Gualtar; 
 
• - Unidade de Intervenção Especializada à 

multideficiência -  Agrupamento de Real – 
(U.I.E) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guia Informativo 
 

Serviços Especializados  
de Apoio Educativo 

2008 / 2009 
 

 
 

Agrupamento Vertical de Escolas de Prado 



 
Educação Especial 

Aplicação do Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de Janeiro 

 
 

A Educação Especial tem por objectivo a 
inclusão educativa e social, contribuindo para 
a promoção da igualdade de oportunidades, 
na transição da escola para a vida. Neste 
sentido, a educação especial visa a criação de 
condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades educativas 
especiais dos alunos com limitações 
significativas ao nível da actividade e da 
participação num ou vários domínios da vida. 

 
 
 
 

 
CIF 
 

A Classificação Internacional de Funcionallidade, 
Incapacidade e Saúde –CIF, da Organização 
Mundial de Saúde - OMS, 2001, corresponde a um 
paradigma em que as questões da funcionalidade 
dos indivíduos são vistas à luz de um modelo 
ecológico que abrange diferentes dimensões, 
resultando a funcionalidade de uma contínua 
interacção entre a pessoa e o ambiente que a 
rodeia. 
 

 
 
 
 

 
Papel do Educador/Professor Titular ou  
Director de Turma/Docentes/Conselho 

Docentes/Conselho Turma 
 
Art. 5º, nº2 – A referenciação efectua-se por 
iniciativa dos pais ou encarregados de educação, 
dos serviços de intervenção precoce, dos 
docentes ou de outros técnicos ou serviços que 
intervêm com a criança ou jovem ou que tenham 
conhecimento da eventual existência de 
necessidades educativas especiais. 

 
Art. 10º, nº1 - Na educação pré-escolar e no 1.º 
ciclo do ensino básico, o programa educativo 
individual é elaborado, conjunta e 
obrigatoriamente, pelo docente do grupo ou 
turma, pelo docente de educação especial, pelos 
encarregados de educação e sempre que se 
considere necessário, pelos serviços referidos na 
alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 6.º [SPO], 
sendo submetido à aprovação do conselho 
pedagógico e homologado pelo conselho 
executivo.  
 
Art. 10º, nº2 -  Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e no ensino secundário e em todas as 
modalidades não sujeitas a monodocência, o 
programa educativo individual é elaborado pelo 
director de turma, pelo docente de educação 
especial, pelos encarregados de educação e, 
sempre que se considere necessário, pelos 
serviços referidos na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 
do artigo 6.º [SPO], sendo submetido à aprovação 
do conselho pedagógico e homologado pelo 
conselho executivo. 
 
Art. 11º, nº1 - O coordenador do programa 
educativo individual é o educador de infância, o 
professor do 1.º ciclo ou o director de turma, a 
quem esteja atribuído o grupo ou a turma que o 
aluno integra. 
 
Art. 13º, nº4 - O relatório referido no número 
três deste artigo. [No final do ano lectivo, 
relatório circunstanciado dos resultados 
obtidos por cada aluno com a aplicação das 
medidas estabelecidas no programa educativo 
individual] é elaborado, conjuntamente, pelo 
educador de infância, professor do 1.º ciclo ou 
director de turma, pelo docente de educação 
especial, pelo psicólogo e pelos docentes e 
técnicos que acompanham o desenvolvimento do 
processo educativo do aluno e aprovado pelo 
conselho pedagógico e pelo encarregado de 
educação. 
 

 
 
 
 

 
Art. 14º, nº4 - O plano individual de transição 
deve ser datado e assinado por todos os 
profissionais que participam na sua elaboração, 
bem como pelos pais ou encarregados de 
educação e, sempre que possível, pelo próprio 
aluno. [Porque se constitui como um 
complemento do PEI.] 
 
Art. 17º, nº2 - O apoio definido nas alíneas a) [O 
reforço das estratégias utilizadas no grupo ou 
turma aos níveis da organização, do espaço e das 
actividades], b) [O estímulo e reforço das 
competências e aptidões envolvidas na 
aprendizagem]e c) [A antecipação e reforço da 
aprendizagem de conteúdos leccionados no seio 
do grupo ou da turma] do número um deste artigo 
é prestado pelo educador de infância, pelo 
professor de turma ou de disciplina, conforme o 
nível de educação ou de ensino do aluno. 
 
Art. 17º, nº3 - O apoio definido na alínea d) do 
número 1 [O reforço e desenvolvimento de 
competências específicas] é prestado, consoante a 
gravidade da situação dos alunos e a 
especificidade das competências a desenvolver, 
pelo educador de infância, professor da turma ou 
da disciplina, ou pelo docente de educação 
especial. 
 
Art. 21º, nº1 - Entende-se por currículo 
específico individual [Medida educativa], no 
âmbito da educação especial, aquele que, 
mediante o parecer do conselho de docentes 
ou conselho de turma, substitui as competências 
definidas para cada nível de educação e ensino. 
 

 
 


