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PRESSUPOSTOS E 
PRIORIDADES 

OBJECTIVOS 
ESSENCIAIS 

INTERVENÇÃO 
COMPLEMENTAR 

ACTIVIDADES  CALENDARIZAÇÃO 

 

 Autenticidade 

 Acção 

 Eficácia 

 Simplicidade 

 Abertura a todas as 

formas e pretextos de 

colaboração 

 Partilha 

 Articulação entre 

todos os responsáveis 

para que se 

concretize e execute 

o Plano delineado. 

 De acordo com a 

C.I.F. (Classificação 

Internacional de 

Funcionalidade 

Incapacidade e 

 Promover 
condições que 
contribuam para 
uma digna 
integração dos 
alunos com 
necessidades 
educativas 
especiais, na 
perspectiva de uma 
Escola  Acolhedora 
e Dinâmica. 
 

 Criar laços de 
articulação entre 
entidades e serviços 
que intervêm no 
processo de apoio 
aos alunos com 
N.E.E. 
 

 Organizar 
processos e apoios 
aos alunos com 
N.E.E, 
implementando 
medidas previstas 
na legislação em 
vigor. 

 Manter contactos com a 

Direcção Regional de Educação, 

nomeadamente com a Equipa da 

Direcção-Geral de Inovação e 

de Desenvolvimento Curricular; 

Órgãos de Gestão e de 

Orientação Pedagógica da 

Escola; Serviços de Psicologia e 

Orientação do Agrupamento; 

Gabinete de Apoio à Família do 

Município de Óbidos; Centro de 

Saúde e C.P.C.J de Óbidos; 

C.E.E.R.D.L; Equipa de 

Desenvolvimento de Caldas da 

Rainha; Outros Serviços e 

Entidades. 

 

 Participar em reuniões de 

Educadores de Infância, 

 Análise e reconhecimento dos casos em 
lista de atendimento. 
 

 Distribuição de serviço pelas 6 docentes 
de Educação Especial e organização dos 
respectivos horários. 
 

 Observação e avaliação de casos novos 
referenciados. 
 

 Contribuição para a elaboração e 
reavaliação dos Programas Educativos 
Individuais em colaboração com 
professores  e outros intervenientes 
implicados no processo, integrando: 
- indicadores de funcionalidade;  
- factores ambientais facilitadores ou 
barreiras à actividade e participação do 
aluno na vida escolar, de modo a 
identificar o perfil concreto de 
funcionalidade dos alunos. 
 

 Apoio aos professores dos alunos com 
N.E.E. na organização curricular, com 
ajustamentos e flexibilidade adequados às 
possibilidades de aprendizagem. 
 
 

 Parceria com os professores dos alunos 

Setembro        
 
 
Sempre que necessário 
 
 
 
Setembro  e sempre 
que necessário. 
  
Ao longo do ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
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Saúde) e legislação 

em vigor, as docentes 

de Educação 

Especial apoiam, 

prioritariamente: 

 
 “alunos  que 

apresentam 

limitações 

significativas ao 

nível da actividade e 

da participação, num 

ou vários domínios 

de vida, decorrentes 

de alterações 

funcionais e 

estruturais, de 

carácter permanente, 

resultando em  

 

dificuldades 

 
 Informar, 

sensibilizar, sugerir 
e facultar 
encaminhamentos.  
 

 Motivar os 
alunos para uma 
participação activa 
na escola: 
* Valorizando o seu 
empenho;  
* Promovendo o 
sucesso educativo; 
* Desenvolvendo  
hábitos de trabalho, 
sentido crítico e de 
responsabilidade. 
* Promovendo a 
formação dos 
alunos, através de 
metodologias e 
projectos apelativos 
e diversificados. 
* Ajustando 
respostas educativas 
às necessidades 
reais dos alunos, 
atendendo à sua 
funcionalidade. 
* Incutindo e 

Docentes do 1º CEB, Directores 

de Turma, Conselhos de Turma, 

Auxiliares de Acção Educativa... 

 

 Articular com Pais e 

Encarregados de Educação, no 

sentido de acompanhar e 

promover o sucesso escolar dos 

seus educandos: 

 

 Desenvolver estratégias de 

orientação escolar e profissional 

com os alunos, pais, professores, 

funcionários, no que respeita à 

problemática dos alunos. 

 

 Desenvolver sessões de  

esclarecimento e informação a  

pais, professores, outros técnicos 

e profissionais acerca dos novos 

modelos de avaliação e 

com N.E.E. na planificação de práticas e 
estratégias pedagógicas ajustadas, tendo 
em conta as necessidades específicas dos 
alunos.  
 

Aplicação de: 
_medidas de educação especial (apoios 
especializados); 
_material didáctico adequado; 
_tecnologias de apoio e/ ou de áreas 
curriculares específicas em função das 
características individuais dos alunos. 
 

 Apoio directo ou indirecto aos alunos, 
consoante as necessidades específicas de 
aprendizagem e/ou de integração: 
 

 Promoção de  actividades na escola e 
fora da escola, de acordo com a 
funcionalidade e interesse dos alunos, 
visando a sua formação pessoal e social; 
 

 Colaboração e participação nas 
actividades do P.A.A. das turmas que 
integram crianças e jovens com NEE.   
 

 Promoção de actividades que permitam 
a aquisição de métodos de estudo para 
“aprender a aprender”; 
 
 

Sempre que for 
necessário. 
 
 
 
Sempre que 
necessário. 
 
 
 
 
 
 
Sempre que 
necessário. 
 
 
Sempre que 
necessário. 
 
 
 
Sempre que se 
considerem estas 
estratégias, oportunas 
e adequadas. 
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continuadas ao nível 

da comunicação, 

aprendizagem, 

mobilidade, 

autonomia, 

relacionamento 

interpessoal e 

participação social  

(baixa frequência e 

alta intensidade); 

 Dentro do 

possível, colaboram 

com os docentes e 

famílias de crianças/ 

jovens com 

problemáticas de 

carácter temporário 

(alta frequência e 

baixa intensidade); 

 Dinamizam a 

criação de equipas e 

sensibilizando os 
alunos para uma 
qualidade e estilo 
de vida saudáveis. 
* Promovendo 
atitudes cívicas, de 
respeito, de 
cooperação, partilha 
e compreensão 
pelos valores 
éticos/sociais. 
* Desenvolvendo as 
suas competências e 
capacidades. 
* Desenvolvendo 
aspectos 
relacionados com a 
autonomia, 
valorização pessoal, 
comunicação, 
socialização, 
actividades da vida 
diária e transição 
para a vida adulta. 
 

 Criar condições 
favoráveis ao 
funcionamento da 
Unidade de Apoio à 
Multideficiência de 
Óbidos, contando 

intervenção.  

 

 Participar em reuniões com 

outros serviços e entidades, para 

estudo de casos específicos e 

intervenção. 

 
Dar continuidade ao trabalho 

de parceria com a Psicóloga e 
outros Técnicos do Centro de 
Desenvolvimento Infantil 
DIFERENÇAS e Representante 
da Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas Josefa 
de Óbidos. 
 

 Proceder à Avaliação dos 
Alunos com Necessidades 
Educativas Especiais do 
Agrupamento de Escolas Josefa 
de Óbidos, através das Equipas 
Pluridisciplinares: 
-Recolher informação 
diferenciada;  
-Analisar conjuntamente a 
informação;  
_Organizar, adoptar, adaptar e 
reformular medidas educativas 

 Dinamização de: - Espaços de Acção: 
 
*Serão desenvolvidas actividades ligadas à 
Comunicação, inseridas no Projecto a 
desenvolver na biblioteca, no que respeita 
ao autor José Saramago (1ºPeríodo) e 
outras nos restantes períodos  
(a determinar).  
 
*Clube da Solidariedade 
 
*Painéis ou folhetos periódicos 
explicativos de diferentes problemáticas 
informatizados ou em suporte de papel. 
 
*Dia do deficiente: vendas de pão caseiro 
e bolos; actividades diversificadas de 
sensibilização 
 
*Teatros conjuntos  
 
Troca de postais, mensagens, poemas, 
trabalhos manuais executados pelos 
alunos, receitas… 
 
* Unidade de Apoio à Multideficiência 
com PAA e Regimento adequados.  
 
* Projectos específicos apresentados por 
professores, alunos, autarquias e/ou outros 
serviços. 

 
 
Mês de Dezembro 
2008, dia a definir 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano. 

Ao longo do ano. 

 

 

3 de Dezembro 

 

Ao longo do ano. 

 

Ao longo do ano. 

 
Projecto Anual, a 
elaborar após o 
conhecimento da 
realidade 
 
Sempre que se 
considerar necessário. 
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a mobilização de 

serviços 

especializados que  

potencializem o 

funcionamento 

biopsicossocial 

destes alunos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

com a colaboração 
e receptividade de 
toda a comunidade 
educativa. 

especiais; 
_ Registar os resultados obtidos, 
para uma melhor intervenção e 
maior sucesso dos alunos.  
 
 
 

* Continuidade ao Projecto de Transição 
para a Vida Adulta. 
 
*Proposta para que na Área de Projecto 
dos 9º anos de escolaridade se 
desenvolvam projectos relacionados com a 
temática da deficiência. 
 
* Divulgação e participação em Acções de 
Formação. 
 
* Organização de Acções de Formação na 
comunidade educativa: 
 
_CIF – novos modelos de avaliação e 
intervenção (docentes , outros técnicos, 
encarregados de educação). 
 
_Dinâmica de trabalho e sensibilização 
aos Auxiliares de Acção Educativa que 
exercem funções no âmbito da 
Ed,Especial.. 
 
_Acção de Formação a determinar, 
conforme o interesse demonstrado pela 
comunidade educativa. 

 

Ao longo do ano. 

 
 
 
 
 
Ao longo do ano. 

 
 
 
 
 
Conforme agenda 
proposta pelos 
interessados. 
 
Sensibilização que se 
faz ao longo do ano, 
com as auxiliares que 
estão em apoio directo  
 
Data a definir com a 
Formadora. 

Coordenação do Grupo de Docência 910- Educação Especial 
 


