
• Promover a  inclusão educativa e social, o acesso e o 
sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade 
emocional bem como a promoção da igualdade de 
oportunidades, a preparação para o prosseguimento 
de estudos ou uma adequada preparação para a vida 
profissional e para uma transição da escola para o 
emprego,  das crianças e  jovens com necessidades 
educativas especiais. 

 

Objetivos da Educação Especial 



Objetivos da Educação Especial 

 

 

• Para tal, pretende oferecer aos diferentes alunos e 
suas famílias respostas educativas diferenciadas, 
orientadas para a especificidade das crianças e 
jovens com NEE . 

 



• Articula com a direção, serviço de psicologia e 
orientação, intervenção precoce, todos os docentes 
da escola, encarregados de educação, toda a 
comunidade educativa e muitos outros profissionais 
de entidades e serviços exteriores à escola,  para 
análise das situações identificadas e seu 
encaminhamento . 

 

Intervenção 



• Procede à Observação e Avaliação dos alunos 
referenciados; 

• Participa nas Reuniões da Equipa Pluridisciplinar; 

• Colabora na elaboração dos documentos dos alunos 
por referência à CIF; 

•  Colabora na elaboração do Programa Educativo 
Individual dos alunos e Plano Individual de Transição; 

 

Intervenção 



Intervenção 

• Apoia diretamente os alunos, com base no previsto 
nos respetivos Programas Educativos Individuais; 

• Apoia na elaboração e implementação dos 
documentos orientadores dos percursos dos alunos; 

•  Dá apoio de retaguarda aos Diretores de Turma, 
Docentes Titulares de Turma e outros docentes que o 
solicitem; 

 



Intervenção 

• Trabalha em estreita colaboração com a Direção, no 
sentido de criar e /ou melhorar as 

    condições, logísticas, materiais, humanas e 
ambientais a prestar aos alunos pelos Serviços 

    Especializados de Apoio; 

• Trabalha em estreita colaboração com o Serviço de 
Psicologia e Orientação para análise das 
problemáticas dos alunos e adequação das respostas 
a implementar; 

 

 



Intervenção 

 

 

• Trabalha em articulação com instituições de saúde, 
segurança social e outras que acompanham ou 
prestam cuidados aos alunos; 

 

 



Intervenção 

 

•  Promove o sucesso educativo; 

 

• Avalia o trabalho desenvolvido em cada momento de 
avaliação e elabora o respetivo relatório 
circunstanciado no final do ano letivo, onde se avalia 
a eficácia das medidas adotadas. 

 


