
ESTUDO DE CASO
C.I.F

Dec.Lei nº 3/2008 de 7 de 
Janeiro



Estabelecimento de Ensino:

Nome:

Data de nascimento: 

Nome da mãe: Nome do pai:

Morada:

Código postal:        Localidade:  Telefone:

Equipa de Avaliação:       Encarregado de Educação:

Coordenador do Programa Educativo:

Docente de Educação Especial:

Outros Técnicos:



Descrição da Situação do Aluno

�P. Cognitivos - Frequenta o 2º ano, 
encontrando-se a nível de um 1º ano inicial;

�P. Comportamento - Na sala de aula, 
manifesta dificuldade em cumprir as regras: 
levantando-se, constantemente, recusando 
trabalhar...

�Períodos de atenção e concentração muito 
reduzidos. Desiste com facilidade, mesmo 
quando as propostas são facilitadoras e do 
seu agrado.

�Problemas de fala e linguagem 
complexos.



Nome Função/Serviço a que pertence

Professora Titular de Turma

Professora de Ed. Especial

Pediatra - Eq. Desenv.Hospit.

Terapeuta Fala

Enc. de Educação



O que Avaliar?

Funcionalidade e Incapacidade

Capítulos Código Descrição Informação 
a recolher

Dados já
existentes

Componente:

Funções do 

corpo

Estruturas do 
corpo

Cap. 1

Mentais

Cap. 3 

Voz  e Fala

Cap. 7 
Neuromusculo-
esqueléticas e

Movimento

b117 Funções intelectuais

b 1263 Estabilid. Psíquica

b140 Funções da atenção

b144 Funções da memória 

B167 Funç. mentais da 
linguagem b320 Funções da 
articulação

b3300 Funções da fluência da  
fala

B3301 Ritmo da fala

s399 Estrut. relacionadas com a 
voz e a fala

S770 Estrut.musculoesqueléticas 
adicionais relacionadas com o 
movimento. 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



O que Avaliar?

Funcionalidade e Incapacidade

Capítulos Código Descrição Informação 
a recolher

Dados já
existentes

Componente:
Actividade e

participação

d134 desenvolvimento da 
linguagem

d137 aquisição de conceitos

d140 aprendizagem da leitura

d145 aprendizagem da escrita 

d150 aprendizagem do cálculo 

d155 adquirir competências 

d230 realizar rotinas diárias 

d250 controlar o seu próprio 
comportamento

d440 actividades de motricidade 
fina da mão

d640 colaborar no trabalho 
doméstico

Cap. 1

Aprendizagem 
e aplicação de 
conhecimento
s

Cap. 2 

Tarefas e 
exigências 
gerais

Cap. 4

Mobilidade

Cap.6

Vida 
doméstica:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



O que Avaliar?

Funcionalidade e Incapacidade

Capítulos Código Descrição Informação 
a recolher

Dados já
existentes

Componente:
Actividade e

participação

d330 falar 

d332 cantar 

d335 produzir mensagens 

não verbais 

d710 interacções interpessoais 
básicas

Cap. 3

Comunicação

Cap. 7

Interacções e 
relacionament
os

interpessoais

X

X

X

X



O que Avaliar?

Funcionalidade e Incapacidade

Capítulos Código Descrição Informação 
a recolher

Dados já
existentes

Componente:
Factores

Ambientais

e125 Produtos e tecnologias para 
a comunicação 

e130 Produtos e tecnologias para 
a educação 

e310 a família 

e325 conhecidos, colegas...

e330 as pessoas em posição de 
autoridade 

Cap. 1

Produtos e 
tecnologias

Cap. 3

Apoio e 
relacionament
os

X

X

X

X

X



COMO   AVALIAR ?
Componentes Categorias Fonte de Informação Instrumentos a usar Calendarização

Psicólogo
Pediatra

Técnico de
de Fala

Médico
Técnico de 
Motricidade

Grelhas de observação 
directa, escalas de 
desenvolvimento, baterias 
de testes, exames 
clínicos.

Observação 
comportamental.

Baterias de testes, 
oralidade

Testes, exames

Funções do 
Corpo

b117     F. intelectuais
b 1263 Estabilid. Psíquica
b140 F. da atenção
b144 F. da memória 
b167 F. mentais da 
linguagem

b320  F. da articulação

b3300 F.da fluência da  
fala

b3301 F. ritmo da fala

s399 Estrut. relacionadas 
com a voz e a fala

s770
Estrut.musculoesqueléticas 
adicionais relacionadas com 
o movimento.

Imprevisível

Reavaliação

Junho 2008

Imprevisível



Actividade

e 

Participação

Docente de EE
Terapeuta Fala

Professores: 

da turma, de 
Música, 
E.Física, 
Inglês,

Pais

Terapeuta Fala

Professor de 
turma, E.Física

Docente de EE

Auxiliares 
Acção 
Educativa

Pais

Colegas

COMO   AVALIAR ?
Componentes Categorias Fonte de Informação Instrumentos a usar Calendarização

Técnicas de leitura, 
escrita e cálculo, 
grelhas de avaliação, 
participação, empenho 
do aluno

Observação 
comportamental,

Entrevistas

Observação formal e 
informal

Exercícios

Obsevação

Registos

Avaliação 
contínua

Sempre que 
se 
considerar 
necessário

Avaliação 
diária

Períodos  de 
Avaliação 
Trimestral

Final do Ano

d134 desenvolvimento 

da linguagem

d137 aquisição de conceitos

d140 aprendizagem da leitura

d145 aprendizagem da escrita 

d150 aprendizagem do cálculo 

d155 adquirir competências 

d230 realizar rotinas diárias 

d250 controlar o seu próprio 
comportamento

d330 falar 

d332 cantar 

d335 produzir  mensagens 

não verbais

d440 actividades de motricidade 

fina da mão

d640 colaborar no trabalho 

doméstico 

d710 interacções interpessoais 
básicas



COMO   AVALIAR ?
Componentes Categorias Fonte de Informação Instrumentos a usar Calendarização

Factores 
Ambientais

Observação 

Registos

Materiais 

Entrevistas

Observação 
formal e informal

Terap. da Fala
Docente de EE

Professores: 
da turma, de 
Música, 
E.Física, 
Inglês,
Docente de EE

Pais, Colegas, 
Amigos, 
Vizinhos

Auxiliares 
Acção 
Educativa

Produtos e  tecnologias

e125 Produtos e 
tecnologias 

para a comunicação 

e130 Produtos e 
tecnologias 

para a educação 

Apoio e relacionamentos

e310 a família 

e325 conhecidos, colegas...

e330 as pessoas em 
posição de autoridade 

Avaliação 
contínua



Roteiro de Avaliação   /  Perfil de funcionalidade

Síntese Descritiva

Funções e Estruturas do Corpo

Ao nível das funções mentais  globais, o aluno não possui avaliações clínica nem psicológica, 
actualizadas, das seguintes categorias:

(b117) Funções intelectuais (b 1263) Estabilid. Psíquica  (b140) Funções da atenção  

(b144) Funções da memória, tendo sido trabalhados estes campos, na escola, com verificação de 
melhorias.

Quanto às funções mentais específicas, o aluno apresenta deficiência grave
nas funções mentais da linguagem (b167.3), com registo de grande 
complexidade a nível da:

- expressão da linguagem escrita (b 16711.4) ;  expressão da linguagem de 
sinais (b16712.3) e nas funções da linguagem (b1672.4).

Quanto às funções da voz e da fala, apresenta também deficiência 

complexa nas funções da fluência da  fala (b3300.3), deficiência grave

nas funções do ritmo da fala (b3301.3) e nas funções da articulação

(b320.3)



Actividade e Participação
Esta componente foi avaliada primando pela funcionalidade, sendo de referir 
que os pontos mais fracos têm sido trabalhados com muito estímulo e apoio 
individualizado. Não se registam problemas significativos, relativamente aos 
auto cuidados(d5), registando-se como factores desenvolvidos, ao longo do 
ano, mas que requerem continuidade, os seguintes:

� Aprendizagem e aplicação de conhecimentos: adquirir 
competências (d155.2); concentrar a atenção (d160.1)

� Tarefas e exigências gerais: realizar uma única tarefa (d210.1); 
realizar rotinas diárias (d230.1); controlar o seu próprio 
comportamento (d250.2)

� Mobilidade: mover objectos com os membros inferiores (d435.2); 
actividades de motricidade fina da mão (d440.2)

� Vida doméstica: preparar refeições simples (d630.2); colaborar no 
trabalho doméstico (d640.2)

� Interacções e relacionamentos interpessoais básicas (d710. 2) 

São evidentes e significativos os progressos 
registados.



ASPECTOS EM QUE SE REGISTAM MAIORES LIMITAÇÕES:

Aprendizagem e aplicação de conhecimentos:
desenvolvimento da linguagem (d134.3) adquisição de 
conceitos (d137.3); aprendizagem da leitura (d140.3); da 
escrita (d145.3); e do cálculo (d150.3)

Comunicação: falar (d330.3), cantar (d332.3),
produzir mensagens não verbais (d335.3)

Áreas principais da vida: educação escolar (d820.3).

Actividade e Participação



Factores Ambientais

Ao nível dos factores ambientais, consideram-se como facilitadores
os seguintes:

*Produtos e tecnologias para a educação (e130+3), existindo o cuidado 
de utilizar softwear diversificado e de elaborar materiais e instrumentos de 
trabalho ajustados.

*Apoio e relacionamentos –
a família (e310+4);
conhecidos, colegas...(e325+3);
as pessoas em posição de autoridade (e330+4) empenham-se, colaboram 
e têm a preocupação de contribuir para uma boa integração e 
desenvolvimento da criança.

Registam-se como barreiras:

*Produtos e tecnologias para a comunicação (e125.3)
– falta de material específico para o desenvolvimento da linguagem.



Parte 1 b: DEFICIÊNCIAS DAS ESTRUTURAS DO CORPO
Estruturas do Corpo são partes anatómicas do corpo tais  como órgãos, membros e 
seus componentes.
Deficiências são problemas na estrutura do corpo  como  desvio ou perda 
significativa.  
0 Nenhuma deficiência significa que a pessoa não tem problema
1 Deficiência leve - problema presente menos que 25% do tempo, com uma 
intensidade que a pessoa pode tolerar e que ocorre raramente nos últimos 30 
dias.
2 Deficiência moderada - problema que está presente em menos que 50% do 
tempo, com uma intensidade que interfere na vida diária da pessoa e que 
ocorre ocasionalmente nos últimos 30 dias 
3 Deficiência grave - problema que está presente em mais que 50% do tempo, 
com um intensidade que prejudica/rompe parcialmente a vida diária da pessoa 
e que ocorre frequentemente nos últimos 30 dias.
4 Deficiência completa - problema que está presente em mais que 95% do 
tempo, com uma intensidade que prejudica/rompe totalmente a vida diária da 
pessoa e que ocorre todos os dias nos últimos 30 dias.

8 Não especificado significa que a informação é insuficiente para especificar a 
gravidade da deficiência.
9 Não aplicável significa que é inadequado aplicar um código particular.



PARTE 2:LIMITAÇÕES DE ACTIVIDADES E RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO 
Actividade é a execução de uma tarefa ou acção por um indivíduo. 

Participação é o acto de se envolver numa situação vital.
Limitações de actividade são dificuldades que o indivíduo pode ter para 

executar uma actividade. Restrições à participação são problemas que um 
indivíduo pode enfrentar ao se envolver em situações  vitais.  

O qualificador de Desempenho descreve o que um indivíduo faz em seu ambiente 

habitual. Como o ambiente habitual incorpora um contexto social, o desempenho 
como registrado por este qualificador também pode ser entendido como 
“envolvimento em uma situação vital” ou “a experiência vivida" das pessoas no 
contexto real em que elas vivem. Esse contexto inclui os factores ambientais - todos 
os aspectos do mundo físico, social e de atitude que podem ser codificados 
utilizando-se os Factores Ambientais.  

O qualificador de Capacidade descreve a habilidade de um indivíduo de  executar 

uma tarefa ou acção. Esse qualificador indica o nível máximo provável de 
funcionamento que a pessoa pode atingir em um domínio específico em um dado 
momento. A Capacidade é medida em um ambiente uniforme ou padrão, reflectindo 
assim a habilidade ambientalmente ajustada do indivíduo. O ambiente padronizado 
pode ser: o actual ambiente geralmente usado para avaliação da capacidade em 
teste; ou (b)onde isto não é possível, um hipotético ambiente um impacto uniforme.  

Primeiro Qualificador: Extensão de deficiência
Segundo Qualificador:  Natureza da alteração



Capítulo 1 – Funções Mentais

(Funções Mentais Globais)

b110 Funções da consciência 

b114 Funções da orientação no espaço e no tempo 

b117 Funções intelectuais 

b122 Funções psicossociais globais 

b125 Funções intrapessoais 

b126 Funções do temperamento e da personalidade 

b134 Funções do sono 

(Funções Mentais Específicas) 

b140 Funções da atenção 

b144 Funções da memória 

b147 Funções psicomotoras 

b152 Funções emocionais 

b156 Funções da percepção 

b163 Funções cognitivas básicas 

b164 Funções cognitivas de nível superior 

b167 Funções mentais da linguagem X
b172 Funções do cálculo 

0        1       2       3     4        8      9
Funções do corpo



Capítulo 2 – Funções sensoriais e dor

b210 Funções da visão 

b215 Funções dos anexos do olho 

b230 Funções auditivas 

b235 Funções vestibulares 

b250 Função gustativa 

b255 Função olfactiva 

b260 Função proprioceptiva 

b265 Função táctil 

b280 Sensação de dor 

Capítulo 3 – Funções da voz e da fala 

b310 Funções da voz 

b320 Funções de articulação

b330 Funções da fluência e do ritmo da fala

x

0        1       2       3        4        8      9

x



Capítulo 4 – Funções do aparelho cardiovascular, dos 
sistemas hematológico e imunológico e do aparelho 

respiratório 0        1       2       3        4        8      9
b410 Funções cardíacas 

b420 Funções da pressão arterial 

b429 Funções cardiovasculares, não especificadas 

b430 Funções do sistema hematológico 

b435 Funções do sistema imunológico 

b440 Funções da respiração 



Qualificadores 0 1 2 3 4 8 1 9 2

Capítulo 5 – Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólicos e endócrino

b515 Funções digestivas 

b525 Funções de defecação 

b530 Funções de manutenção do peso 

b555 Funções das glândulas endócrinas 

b560 Funções de manutenção do crescimento 

Capítulo 6 - Funções genito-urinárias e 
reprodutivas

b620 Funções miccionais 



Capítulo 7 - Funções neuromusculoesqueléticas e funções relacionadas com o movimento 

0        1       2       3        4        8      9
b710 Funções relacionadas com a mobilidade das 
articulações 

b715 Estabilidade das funções das articulações 

b730 Funções relacionadas com a força muscular 

b735 Funções relacionadas com o tónus muscular 

b740 Funções relacionadas com a resistência muscular 

b750 Funções relacionadas com reflexos motores 

b755 Funções relacionadas com reacções motoras 
involuntárias 

b760 Funções relacionadas com o controlo do movimento 
voluntário 

b765 Funções relacionadas com o controlo do movimento 
Involuntário 

b770 Funções relacionadas com o padrão de marcha 

b780 Funções relacionadas c/ os músculos e funções do
movimento

Outras funções do corpo a considerar 



Actividade e Participação
Nota: Assinale com uma cruz (X), à frente de cada categoria, o valor que considera mais adequado à situação de acordo com os seguintes qualificadores: 

0 - Nenhuma dificuldade; 1 - Dificuldade ligeira; 2 - Dificuldade moderada; 3 - Dificuldade grave; 
4 - Dificuldade completa; 8 - Não especificada3; 9 - Não aplicável4 

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Aprendizagem e aplicação de conhecimentos
d110 Observar 

d115 Ouvir 

d130 Imitar 

d131 Aprender através da interacção com os objectos 

d132 Adquirir informação 

d133 Adquirir linguagem

Xd134 Desenvolvimento da linguagem

d137 Adquirir conceitos X
Xd140 Aprender a ler

d145 Aprender a escrever X
Xd150 Aprender a calcular

d155 Adquirir competências X
d160 Concentrar a atenção 

d161 Dirigir a atenção 

d163 Pensar 

d166 Ler 

d170 Escrever 

d172 Calcular 

d1750 Resolver problemas simples

d177 Tomar decisões



Capítulo 2 – Tarefas e exigências gerais

d210 Levar a cabo uma tarefa única X

d220 Levar a cabo tarefas múltiplas 

d230 Levar a cabo a rotina diária X

d250 Controlar o seu próprio comportamento X

Capítulo 3 – Comunicação

d310 Comunicar e receber mensagens orais 

d315 Comunicar e receber mensagens não verbais 

d325 Comunicar e receber mensagens escritas

d330 Falar X

d331 Produções pré-linguísticas 

d332 Cantar X

d335 Produzir mensagens não verbais X

d340 Produzir mensagens na linguagem formal dos sinais 

d345 Escrever mensagens 

d350 Conversação 

d355 Discussão 

d360 Utilização de dispositivos e de técnicas de comunicação 

0        1       2       3        4        8      9



Capítulo 4 – Mobilidade 

d410 Mudar as posições básicas do corpo 

d415 Manter a posição do corpo 

d420 Auto-transferências 

d430 Levantar e transportar objectos 

d435 Mover objectos com os membros inferiores

X

d440 Actividades de motricidade fina da mão

X

d445 Utilização da mão e do braço 

d446 Utilização de movimentos finos do pé

d450 Andar 

d455 Deslocar-se 

0        1       2       3        4        8      9



Capítulo 5 – Autocuidados

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

d510 Lavar-se

d520 Cuidar de partes do corpo 

d530 Higiene pessoal relacionada com as excreções 

d540 Vestir-se 

d550 Comer 

d560 Beber 

d571 Cuidar da sua própria segurança 



Capítulo 6 – Vida doméstica

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

d620 Adquirir bens e serviços 

d630 Preparar refeições

X
d640 Realizar o trabalho doméstico

X
d650 Cuidar dos objectos domésticos 

Capítulo 7 – Interacções e relacionamentos interpessoais

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

d710 Interacções interpessoais básicas 

d720 Interacções interpessoais complexas 

d730 Relacionamento com estranhos 

d740 Relacionamento formal 

d750 Relacionamentos sociais informais 



Capítulo 8 – Áreas principais da vida

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

d815 Educação pré-escolar 

d816 Vida pré-escolar e actividades relacionadas 

d820 Educação escolar X

d825 Formação profissional 

d835 Vida escolar e actividades relacionadas 

d880 Envolvimento nas brincadeiras 

Capítulo 9 – Vida comunitária, social e cívica

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

d910 Vida comunitária 

d920 Recreação e lazer 



Factores Ambientais
Nota: Podem ser tidas em consideração todas as categorias ou apenas aquelas que se considerem mais pertinentes em função da condição específica da criança/jovem. As 

diferentes categorias podem ser consideradas enquanto barreiras ou facilitadores. Assinale, para cada categoria, com (.) se a está a considerar como barreira ou com o sinal (+) 

se a está a considerar como facilitador. Assinale com uma cruz (X), à frente de cada categoria, o valor que considera mais adequado à situação, de acordo com os seguintes
qualificadores: 

0 - Nenhum facilitador/barreira; 1 - Facilitador/barreira ligeiro; 2 - Facilitador/barreira moderado; 
3 - Facilitador substancial/barreira grave; 4 - Facilitador/barreira completo; 8 - Não especificada; 

9 - Não aplicável 
Qualificadores Barreira ou 

facilitador
0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Produtos e Tecnologia 

e110 Para consumo pessoal (alimentos, medicamentos) 

e115 Para uso pessoal na vida diária 

e120 Para facilitar a mobilidade e o transporte pessoal 

e125 Para a comunicação

X
e130 Para a educação 

+ X

e135 Para o trabalho 

e140 Para a cultura, a recreação e o desporto 

e150 Arquitectura, construção e acabamentos de prédios 
de utilização pública 

e155 Arquitectura, construção e acabamentos de prédios 
para uso privado 



Capítulo 2 – Ambiente Natural e Mudanças Ambientais feitas pelo Homem 0     1     2      3     4     8     9
Barreira ou 
facilitadore225 Clima 

e240 Luz 

e250 Som 

Capítulo 3 – Apoio e Relacionamentos 

e310 Família próxima

+ X

e320 Amigos 

e325 Conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da 
comunidade 

+ X

e330 Pessoas em posição de autoridade

+ X

e340 Prestadores de cuidados pessoais e assistentes 
pessoais 

e360 Outros profissionais 



Capítulo 4 – Atitudes                                                        0     1     2      3     4     8     9
e410 Atitudes individuais dos membros da família próxima 

e420 Atitudes individuais dos amigos 

e425 Atitudes individuais de conhecidos, pares, colegas e 
membros da comunidade

e440 Atitudes individuais de prestadores de cuidados 
pessoais e assistentes pessoais 

e450 Atitudes individuais de profissionais de saúde 

e465 Normas, práticas e ideologias sociais 

Capítulo 5 – Serviços, Sistemas e Políticas 

e515 Relacionados com a arquitectura e a construção 

e540 Relacionados com os transportes 

e570 Relacionados com a segurança social 

e575 Relacionados com o apoio social geral 



Roteiro de Avaliação AVALIAÇÃO  DESCRITIVA

A criança apresenta deficiência grave, ao nível da fala, com interferência na 
produção da linguagem e consequentemente na acção comunicativa. Não se 
manifesta, por tal facto, inibido ou comprometido, socialmente.
Ainda que mal se perceba, relaciona-se bem e repete as suas produções até
conseguir que o entendam.
Quanto à cognição, verifica-se muita dificuldade em aceder a um currículo 
comum, nomeadamente, nos campos da leitura, da escrita e do cálculo. O ano 
passado, fez um 1º ano de adaptação à escola, com actividades pré-escolares. 
Este ano, com muita insistência melhorou o comportamento, a moticidade, a 
concentração, atenção e memória a curto prazo. Começou a desenvolver uma 
caligrafia pessoal, com uma espécie de letra de imprensa minúscula, com 
emprego também de maiúsculas, por se tornar mais facilitador. Globalizou 
palavras temáticas: família, animais, alimentos, roupa. Já associa números até 18, 
relacionando dezenas e unidades; usa o algorítmo da adição e subtracção, 
adquiriu conceitos de espaço, forma e breves noções do tempo. Manuseou o 
dinheiro em situações de jogo. Participa nas actividades gerais da turma e 
debates, tendo adquirido conhecimentos elementares. Responsabilizou-se mais e 
revelou certa autonomia pessoal.Os factores ambientais são favoráveis. 



Roteiro de Avaliação – Tomadas de decisão
Necessidade de Educação Especial

Confirma-se a necessidade de uma intervenção 
especializada de educação especial X

Aplicação de um currículo específico individual

Terapeuta da fala



Fundamentação da intervenção especializada 

de Educação Especial - medidas e recursos

Tendo em conta a problemática, a idade (quase 9anos), o distanciamento escolar (nível do 1º ano), 
considera-se que o aluno necessita de uma intervenção especializada da Educação Especial de forma a 
melhorar os aspectos que promovem a sua funcionalidade e reduzem a sua incapacidade, 
nomeadamente, de falar e de aprender.

No que respeita à adequação do processo de ensino e de aprendizagem, dinamizado, essencialmente, 
pela professora de turma e pela professora de educação especial, deve ser dada continuidade à
aplicação do seu currículo específico individual. 

Apresentam-se, como facilitadores, os seguintes factores:

-Organização do espaço: deve sentar-se ao lado de um companheiro que assegure a sua disciplina, 
que incuta o cumprimento de regras, que o ajude a tornar-se mais obediente e calmo, preferencialmente, 
numa carteira que possibilite uma maior proximidade à professora de turma e materiais.

- Trabalho individualizado, em sala de apoio, para o desenvolvimento de competências específicas, 
nomeadamente, linguagem, articulação, pronúncia, fonologia, concentração da atenção, memória de 
longo prazo, criatividade, motricidade, leitura, escrita, cálculo.

- Envolvimento familiar, no desenvolvimento de regras, realização de actividades que promovam a 
ocupação do aluno e favoreçam a sua autonomia.

- Parcerias, Planificação, Reorganização e Avaliação Ajustadas

Acompanhamento a consultas, dinamização de reuniões, encontros com técnicos e serviços, que 
contribuam para a eficácia dos resultados e do processo de  avaliação. 



Roteiro de Avaliação – Tomadas de decisão
-Orientação Metodológica:

-Envolvimento do aluno nos debates e propostas da turma, pesquisas, trabalhos de 
grupo, colectivos ou a pares, promovendo a interacção com os colegas, a melhoria do 
seu comportamento, a motivação e integração;

- Intervenção individualizada, com orientação nas tarefas. Criação de hábitos e 
rotinas que sistematizem a informação e os conhecimentos;

- Sequencialização dos conteúdos a abordar;

- Propostas de tarefas com significado para o aluno, práticas, funcionais, simples, 
apelativas...

- Tarefas curtas, com grau de exigência gradual;  

-Ao nível da leitura e escrita, aplicar o método de leitura global (temático); Reforçar 
os aspectos da fala e linguagem, em treino fonológico e articulatório; 
Aperfeiçoamento da escrita;

- Ao nível do cálculo, utilizar os materiais não estruturados (tubinhos, tampas, 
massas...), ábaco, material multibásico, bloco lógico, cuisennaire;

-Para o desenvolvimento da motricidade fina, utilizar enfiamentos, recortes, 
encaixes, modelagem, dobragem, contorno, pintura...



Outros espaços:

-Aulas de Educação Físico-Motora, no ginásio e salão recreativo como 
espaço privilegiado para ao desenvolvimento da motricidade global, 
nomeadamente, coordenação, força, destreza, equilíbrio e aspectos 
relacionados com o movimento e problemática que a criança apresenta 
nas pernas (musculoesqueléticos), para além de jogos de interacção e de 
exploração do próprio corpo.

- Uso do computador para jogos de atenção, concentração, orientação, 
bem como desenvolvimento da escrita, leitura e cálculo; 

-Exploração do espaço exterior (recreio) em situações que favoreçam uma 
maior interacção do aluno com os seus pares. Promoção do cumprimento 
de regras, propostas pela turma, em contexto recreativo;

- Animação e Enriquecimento Curricular – Inglês, Música, A.T.L.

-Equipa de Desenvolvimento do C.H. – Terapia da Fala



Estabelecimento de Ensino: 

Nome do Aluno:

Data de nascimento:

Nome da mãe: Nome do pai:

Morada:

Código postal:        Localidade:  Telefone:

Equipa de Avaliação:

Encarregado de Educação:

Coordenador do Programa Educativo:

Docente de Educação Especial: Outros Técnicos:

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  JOSEFA DE ÓBIDOS

PROGRAMA EDUCATIVO  INDIVIDUAL
(Artº 8º do Dec. Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro)



A - PERCURSO ESCOLAR DO ALUNO

Beneficiou de Apoio Domiciliário?   Não

Frequentou o infantário? Sim. Em 2001/02

1ª matrícula no Pré-escolar? Setembro de 2002

Obteve adiamento escolar? Sim

1ª matrícula no 1º C.E.B.? 2006/2007

Matrícula actual? 2º Ano (2007/08)



A 1 . ANTECEDENTES RELEVANTES

Familiares – suspeita de problemas de 
consanguinidade, não referenciados. Outro 
familiar directo com problemas nas funções e 
estruturas do corpo (neuromusculoesqueléticas
e de fala).

Outros:
* O aluno não teve apoios até aos 4 anos. 
* Terapia Fala – início aos 4 anos e 9 meses
* Problemas de fala / linguagem imperceptível;
* Cirurgia aos membros inferiores 
* Dificuldades em aceder ao currículo comum;
* 9 anos de idade - a nível do 1º ano de 

escolaridade.



B. DIAGNÓSTICO
5 anos e 9 meses -testes de Reynell (compreensão): cotação 
equivalente a uma criança de 3 anos e 11 meses.

Audição e Linguagem – atraso superior a três desvios padrão. 
Comprometimento da linguagem 

6 anos - Escalas de Ruth Griffiths - dificuldades em todas as 
áreas avaliadas e atraso de desenvolvimento psicomotor, 
com elevado grau de severidade.

Saúde física –cirurgia aos membros inferiores (fémur)

Outros dados relevantes:
Raciocínio Prático- abaixo da média; cognição verbal deficitária

Comportamento – desajustado com dificuldade em cumprir regras e 
permanecer sentado.

Concentração da atenção - melhoria significativa e gradual

Aptidão para o processamento visual e auditivo da informação;



C - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DE FUNCIONALIDADE E 
DO NÍVEL DE AQUISIÇÕES E DIFICULDADES DO ALUNO
(Resultados da Avaliação) – Síntese descritiva

C.1 - Funções do Corpo
Sem avaliação: 
Funções  do corpo e estruturas do corpo
Cap. 1
Funções Mentais Globais
b117 Funções intelectuais e     b1263 Estabilidade psíquica
Funções Mentais Específicas
b140 Funções da atenção e     b144 Funções da memória
Cap. 3
S399     Estruturas relacionadas com a voz e a fala 
Cap. 7
s770 Estruturas musculoesqueléticas adicionais relacionadas com o movimento.

ASPECTOS da C.I.F. AVALIADOS pela Terapeuta de FalaASPECTOS da C.I.F. AVALIADOS pela Terapeuta de FalaASPECTOS da C.I.F. AVALIADOS pela Terapeuta de FalaASPECTOS da C.I.F. AVALIADOS pela Terapeuta de Fala que o 
acompanha, desde 2004/2005, registando-se que apresenta muitas limitações, relativamente a: 
Cap. 1
Funções Mentais Específicas
-Funções mentais da linguagem (b167.3)
Cap. 3
Funções da voz e da fala
- Funções da articulação (b320.3);
- Funções da fluência da fala (b3300.4) e do ritmo da fala  (b3301.3).



C.2 - Actividade e Participação

Não apresenta problemas muito significativos, a nível dos Auto Cuidados (d5), 
registando-se como factores desenvolvidos, ao longo do ano, mas que requerem 
continuidade, os seguintes:
� Aprendizagem e aplicação de conhecimentos: adquirir competências (d155.2); 
concentrar a atenção (d160.1)
� Tarefas e exigências gerais: realizar uma única tarefa (d210.1); realizar rotinas 
diárias (d230.1); controlar o seu próprio comportamento (d250.2)
� Mobilidade: mover objectos com os membros inferiores (d435.2); actividades 
de motricidade fina da mão (d440.2)
� Vida doméstica: preparar refeições simples (d630.2); colaborar no trabalho 
doméstico (d640.2)
� Interacções e relacionamentos interpessoais básicas (d710. 2)

Aspectos em que se registam maiores limitações: 
� Aprendizagem e aplicação de conhecimentos: desenvolvimento da linguagem
(d134.3); aquisição de conceitos (d137.3); aprendizagem da leitura (d140.3); 
aprendizagem da escrita (d145.3); aprendizagem do cálculo (d150.3)
� Comunicação: falar (d330.3), cantar (d332.3), produzir mensagens não verbais
(d335.3)
� Áreas Principais da vida: educação escolar (d820.3), revelando dificuldades 
específicas acentuadas.



C.3 - Factores ambientais

Facilitadores

*Produtos e tecnologias para a educação (e130+3), existindo o cuidado 
de utilizar softwear diversificado e de elaborar materiais e instrumentos 
de trabalho ajustados.

*Apoio e relacionamentos – a família (e310+4); conhecidos, 
colegas...(e325+3);

as pessoas em posição de autoridade (e330+4) empenham-se, 
colaboram e têm a preocupação de contribuir para uma boa integração 
e desenvolvimento da criança.

Registam-se como barreiras:

Produtos e tecnologias para a comunicação (e125.3)

– falta de material específico para o desenvolvimento da linguagem.



E - DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS EDUCATIVAS A IMPLEMENTAR (Artº 16º)
Adequação no processo de ensino e de aprendizagem

a) Apoio Pedagógico Personalizado
Reforço das estratégias já utilizadas na turma aos níveis da 

organização e do espaço da sala de aula, das actividades, da 
avaliação e da planificação.

Estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas 
na aprendizagem

Antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos 
leccionados no seio do grupo ou da turma

Reforço e desenvolvimento de competências específicas 
sem apoio do docente de educação especial

com apoio do docente de educação especial



e) Currículo Específico Individual
O currículo específico individual contém, detalhadamente:

o que o aluno vai aprender (indicação dos conteúdos, objectivos e 
competências a desenvolver);

com quem vai aprender (definição dos intervenientes no processo educativo);

como vai aprender (estratégias e metodologias a usar);

onde vai aprender (indicação dos contextos onde vão decorrer as 
aprendizagens, bem como do nível de participação em actividades realizadas 
no contexto turma);

como vai ser avaliado (indicação do processo de avaliação, incluindo os 
critérios específicos definidos).

Inclui o horário do aluno, com indicação dos contextos e respectivos tempos semanais.



f) Tecnologias de Apoio
Indicar as tecnologias de apoio a utilizar pelo aluno para melhorar 
o seu desempenho.

Softwear/materiais didácticos

g) Outras Informações
Indicar outras informações relevantes
(por ex. se o aluno vai beneficiar de algum tipo de terapia)

Terapia da Fala – Equipa de Desenvolvimento do 
Centro Hospitalar



F - DISCRIMINAÇÃO DOS CONTEÚDOS, DOS OBJECTIVOS (GERAIS 
E ESPECÍFICOS) A ATINGIR, DAS ESTRATÉGIAS, RECURSOS 
HUMANOS E MATERIAIS A UTILIZAR

Junta-se em Anexo o Currículo Específico Individual

G - NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS DA ESCOLA

Componentes Comuns

Disciplinas a partilhar com a turma

O aluno continua integrado na turma envolvendo-se, 
tanto quanto possível, nas actividades propostas ao 
grupo do 1º ano de escolaridade e nos debates, em geral, 
por forma a que não se sinta diferente e participe em 
igualdade de circunstâncias. Frequenta também as 
Actividades de Enriquecimento Curricular.



Áreas a desenvolver fora da turma (Sala de Apoio)
O reforço e desenvolvimento de competências específicas será prestado em sala de 
apoio, com o acompanhamento da Docente de Educação Especial. 
Dando cumprimento ao seu currículo específico individual, são desenvolvidas as 
seguintes Áreas:
� Valorização e Independência Pessoal
� Responsabilidade

� Iniciativa e criatividade
� Atenção e concentração
� Memória a longo prazo
� Integração visomotora
� Mobilidade
� Habilidades básicas de comunicação:  linguagem compreensiva e 
expressiva, 

articulação  e  pronúncia)

� Leitura e escrita 
� Estudo do Meio
� Matemática

� Comportamento
Socialização



H - DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA DAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
PREVISTAS
HORÁRIO DO ALUNO

Hora 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira

9:00 Língua 
Portuguesa

Matemática
Língua

Portuguesa
Matemática Ed.Especial

10:00 Terapia    Fala Matemática Edc. Física
Matemática Ed.Especial

11:00 Matemática Língua
Portuguesa

Ed.Especial Língua 
Portuguesa

Matemática

13:30
Estudo do Meio Estudo do Meio Área Projecto

14:30
Formação Cívica

Estudo 
Acompanhado

Estudo do Meio
Língua 

Portuguesa
Estudo do Meio



I - IDENTIFICAÇÃO TÉCNICOS  
RESPONSÁVEIS

TÉCNICOS FUNÇÕES HORÁRIO 

Prof. Titular de Turma

Docente Ed. Especial

Terapeuta de Fala

Pediatra

9h 12h e das 
13:30 às 15:30m

Quartas-feiras das 
11:00 às12h
Sextas-feiras das  
9:10 às 11h

Segundas-feiras das 
10 às 11h

Quando necessário



J- DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA  IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL

Explicitar os critérios, instrumentos, intervenientes, momentos de avaliação e data de 
revisão. 

Tratando-se de uma criança com um currículo específico individual, a avaliação do 
seu percurso escolar não está sujeita ao regime de transição de ano escolar, nem 
ao processo de avaliação característico do regime educativo comum.

A avaliação é contínua, tendo sempre em conta o seu comportamento, 
atitude face ao trabalho e actividades desenvolvidas, bem como competências, 
funcionalidade e limitações do aluno. Serão valorizados os aspectos em que o aluno 
manifeste êxito, bem como as suas produções orais e escritas.

Os instrumentos de avaliação serão registos das observações, grelhas e 
relatórios, efectuados pela professora da turma e professora de educação 
especial, com base na análise detalhada das competências definidas no seu programa 
educativo e contando também com o envolvimento e participação da Encarregada 
de Educação e com o confronto de opiniões entre os técnicos envolvidos.

As avaliações serão feitas nos períodos normais de avaliação ou sempre que se 
considerar importante. Serão efectuadas reformulações a este Programa Educativo, 
quando necessário. 



L – DATA E ASSINATURA DOS PARTICIPANTES NA SUA ELABORAÇÃO 
E DOS RESPONSÁVEIS PELAS RESPOSTAS EDUCATIVAS A APLICAR

Início da aplicação do programa: ________________________
Validade do programa: _________________________________

PEI elaborado por:
Profissional                                                    Assinatura
Data : 

Coordenação do PEI a cargo de (Docente Titular de Turma):
Nome                                                            Assinatura

Aprovado pelo Conselho Pedagógico
Data                                                            Assinatura

Homologado pelo Conselho Executivo
Data                                                            Assinatura
Concordo com as medidas educativas definidas,

A Encarregado de Educação:



CONTACTO:
ed.especial.margarida@gmail.com


