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O Agrupamento em números:
Nº de alunos e de turmas: 140 turmas num total aproximado
de 3500 alunos;
N.º de professores: cerca de 300;

N.º de assistentes técnicos: cerca de110;
Perto de 40% com ASE;
Nº de alunos com NEE: 180;

Oferta Formativa
 Ensino

Regular;

 Percursos
 Cursos

Curriculares Alternativos;

Profissionais (4);

 Educação

e Formação de Adultos;

Respostas educativas no âmbito
da educação especial


Escola de Referência para alunos cegos e com baixa visão;



Unidade de Ensino Estruturado;



Projeto “Currículo Alternativos para Alunos com CEI”;

Outra valência existentes no agrupamento:
CRTIC

Parcerias


Cercitop – TF; TO; - protocolo tutela/CRI;



CECD;



Instituições privadas – TF e Psicologia; Protocolo escola/instituição;



Subsidiados individualmente pela segurança social;



Parceria CMS- apoio a projetos, equipamentos: implementação da UEE,
sala para atividades funcionais, escola de referência; “Sintra Inclui”;



Empresas da comunidade para os estágios de sensibilização;

Projeto de Currículos Alternativos para
alunos com CEI
 2008/2009: Início do projeto;
 2012/2013: inicio dos CEI no ensino secundário (portaria 275-A + mega
agrupamento) – projeto sala funcional;
 2013/2014: alargamento do projeto ao ensino secundário adaptado à
realidade do e ao perfil dos alunos;
 2014/2015: alargamento do projeto ao 1.º ciclo;
 2015/2016: portaria 201/C;

2015/2016
São 24 os alunos que no presente ano letivo se encontram abrangidos
por este projeto:



6 alunos do 1.º ciclo;



6 do 2.º ciclo;



8 do 3.º ciclo;



4 do ensino secundário;

Objetivos gerais do projeto de currículo
alternativo para alunos com CEI
 Possibilitar ao aluno o desenvolvimento das capacidades tais como: relações
interpessoais, afetivas, motoras, autonomia na realização de atividade de vida prática e
diária, levando-os a adotar atitudes e hábitos de cooperação, solidariedade e respeito
mútuo, dentro do “processo de construção do conhecimento” e “qualidade de vida”;
 Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências essenciais à participação
em diversos ambientes;
 Preparar os alunos para responder aos desafios duma vida tão autónoma e integrada
quanto possível, no presente e no futuro;
 Capacitar os alunos nas áreas do desenvolvimento pessoal e social e da adaptação ao
meio laboral, desenvolvendo e melhorando a sua autoestima assim como a sua
autoconfiança;

Objetivos específicos do projeto de currículo
alternativo para alunos com CEI


Adquirir conhecimentos gerais através de atividades funcionais;



Aumentar o grau de independência e autonomia nas atividades da vida diária:
• cuidados pessoais, autogestão e segurança;
• cuidados com a casa e atividades típicas do lar;
• confeção de refeições;
• dinâmica de vida em família;
• comportamentos adequados em diferentes situações;
• afetividade e interações com pessoas;
• utilização de serviços e recursos da/na comunidade;
• participação em atividades e/ou ambientes coletivos;
• locomoção/orientação na comunidade;
• relacionamento social com conhecidos e outras pessoas da
comunidade;

Plano Curricular


Para os alunos com PIT foi reconstruído o desenho curricular com base na Portaria
nº201-C/2015 de 10 de julho, de forma a contemplar algumas propostas referidas na
matriz curricular orientadora do referido despacho;



Para a construção do currículo específico individual de cada aluno, o docente de
educação especial em colaboração com o docente titular de turma/diretor de turma
constrói a matriz curricular que servirá de base à construção do CEI;



Os currículos individuais de cada aluno têm de estar adaptados aos seus interesses, ao
seu nível de maturidade e, sempre que possível, ajustados à sua idade de forma a
responder às suas necessidades. Devem incluir atividades funcionais em que as
aprendizagens ocorram, sempre que possível, em contextos naturais e em situações
significativas, visando proporcionar a aprendizagem de conteúdos específicos, de cariz
funcional desenvolvendo a autonomia pessoal e social;



A construção dos currículos específicos individuais de cada disciplina deverá contar com a participação
ativa dos docentes da mesma e dos docentes de Educação Especial;



As respostas devem ser diversificadas, ao nível do processo educativo, visando proporcionar e
aprofundar a integração do aluno, na escola através da modificação do meio, de modo a que este se
adapte aquele. Devem corresponder às expetativas presentes e futuras dos alunos e dos seus pais;



É importante referir que deverá haver uma apreciação cuidada do corpo docente selecionado para o
trabalho junto destes alunos, cujo perfil deverá contemplar experiência do trabalho com este tipo de
alunos ou serem especializados na área de Educação Especial, mostrar sensibilidade às necessidades
/características dos alunos;



O Diretor de Turma deverá ter no seu horário letivo pelo menos uma aula com estes alunos;



Alguns destes alunos desenvolvem o seu currículo com base no seu PIT e estão integrados no 3º ciclo

ou Secundário, complementando com estágio de sensibilização sempre que possível;

Recursos necessários
Uma vez que os alunos do 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário que irão beneficiar deste

projeto são alunos com competências cognitivas e desenvolvimentais muito básicos, pretende criarse um espaço de aprendizagem de cariz funcional, de forma a desenvolver competências ao nível da
autonomia pessoal e social. Nesse espaço desenvolver-se-ão competências diversas, nas áreas da
autonomia básica (comer, beber, vestir/despir, higiene e arranjo pessoal), das tarefas domésticas
(arrumar e limpar a casa, atividades de culinária, costura/bordados…) e da comunicação (utilizar
serviços, gerir orçamentos…) e ainda a utilização dos serviços públicos entre outros. Para tal, em
cada escola deverá existir um espaço que possibilite a operacionalização destas aprendizagens.

Considera-se fundamental, para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, que estes
alunos tenham a possibilidade de explorar o meio local por forma a promover a sua autonomia.

Assim, serão realizadas atividades que implicarão deslocação fora do espaço escolar, nomeadamente
visitas ao meio local a serviços, comércio e indústria. As saídas ao meio próximo serão contemplado
no CE de cada aluno.
Para os alunos que frequentem estágio de sensibilização ou de emprego será elaborado um
protocolo entre a emprese, escola, família e aluno que suportará o seguro e definirá as condições e
objetivos de trabalho acordados entre as partes.
Para a realização das atividades são necessários recursos financeiros que suportem a aquisição
de materiais de consumo (transporte, alimentos e outros). Estas atividades de saída à comunidade
bem como as tarefas práticas do dia a dia serão introduzidas no Plano Anual de Atividades. Estas
deverão ser planificadas e realizadas não só pelo docente de educação especial que as dinamiza mas
também com os docentes das diferentes disciplinas que contribuem para a matriz curricular destes
alunos, no âmbito do currículo para eles definido.

Desenho curricular – 1. º ciclo
Português (Comunicação, leitura e escrita funcional)
Matemática (funcional)
Estudo do Meio (Conhecimento do Mundo)
Expressão Dramática
Expressão Musical

Expressões

Língua estrangeira

Expressão Plástica
Educação Físico/motora (com apoio suplementar em
alguns casos)
Inglês
AVD (Ed. Especial)

Educação Especial

RM1
RM2/R2

Desenvolvimento pessoal e social (autonomia)
Oferta complementar

Tic
Apoio ao Estudo

Total tempos letivos 25h + Horas AEC
Nota: A frequência e a carga horária de cada área curricular será adaptada às características de cada aluno.

Alunos com CEI no 1º ciclo


Quem?….



Quando?…



Como?…

Quem?
Caraterização dos alunos:
• Perfil de funcionalidade;
• Idade;

• Alunos abrangidos: 4 (2 raparigas e 2 rapazes);
• Idades entre os 10 e os 11 anos /4.º ano escolaridade;
• Problemáticas: Funções mentais/intelectuais

(. 3) e funções mentais da linguagem (.3);

Quando?
Tomada de decisão:


1º ano, 2º ano e 4º ano;



Envolvimento da família: diversidade de atitudes e sentimentos… mas
o objetivo é o mesmo…



Envolvimento dos docentes das turmas: adiar a decisão /“alívio”/
dúvidas sobre o que vai ensinar…

Como Fazer?


Inclusão: manter os mesmos níveis de inclusão, apoio EE
na sala de aula sempre que possível…



Adequar o Currículo ao perfil de funcionamento,
interesses do aluno/família e à idade;



Atividades Funcionais;

Atividades Funcionais


São desenvolvidas em espaço próprio e contextos diversos;



Têm carater funcional, com forte ligação à prática e às atividades do dia-adia;



São uma forma privilegiada de desenvolver a autonomia pessoal e

a

coordenação motora;


Oportunidade para estimular as competências relacionadas com a leitura,
escrita, cálculo e o conhecimento sobre o que nos rodeia;



Auto valorização e valorização perante os pares;
 Levar a cabo atividades de (pequeno) grupo;

Atividade

Culinária

Bolos








Sandes







Salada de
Frutas







Etapas
Preparação/receita.
Identificação de
ingredientes e
quantidades.
Confeção.
Organização e limpeza
dos utensílios.
Distribuição.

Materiais

- Farinha.
- Ovos.
- Leite.
- Açucar.
- Manteiga.
- Fermento.
- Chocolate.
- Canela.
- Bolachas.
- Produtos para decoração.

Preparação.
Identificação
ingredientes
quantidades.
Confeção.
Distribuição.

- Pão de forma/outro.
de - Queijo fatiado.
e - Fiambre fatiado.
- Manteiga.
- Patés.
- Alface/tomate.

Preparação.
Identificação
ingredientes
quantidades.
Confeção.
Dsitribuição.

- Fruta variada da época.
de - limão/sumo de laranja.
e - Açucar.

Avaliação
Observação
- Observação - Reconhecimento
direta.
do sistema
- - Autoavaliação. monetário em euros.

Atividade
Lavores

Etapas

Materiais

Tear

 Montagem do tear.
- Lã variada.
 Execução.
- Tear.
 Confeção de uma
bolsa.

Costura






Seleção do material.
Organização.
Montagem.
Confeção.

- Botões/Aplicações.
- Linhas variadas.
- Esticador.
- Tecidos variados.

Avaliação

Observação

Expressão
plástica

Atividade
Pintura em

diversos materiais
com diferentes 
técnicas


Modelagem

Origami

Expressão
corporal

Danças do
Mundo

Etapas
Preparação de
material.
Execução.
Exposição.

 Preparação de
material.
 Execução.
 Construção de objetos
funcionais
tridimensionais .
 Preparação de
material.
 Execução.
 Exposição.
 Coreografias
adaptadas.

Materiais
- Papel.
- Cartão.
- Tecido.
- Tintas para papel.
- Tintas para tecido.
- Canetas para
pintar tecido.
- Colas.
- Pasta de moldar
- Barro
- Utensílios variados

- Folhas de papel
colorido.
- Fotocópias.
- x-ato.
- Ráfia.
- Leitor de CD.
- Espaço aberto.

Avaliação

Observação

Atividade
Expressão
corporal

Danças do
Mundo

Etapas
 Coreografias
adaptadas.

Materiais
- Leitor de CD.
- Espaço
aberto.

Avaliação

Observação

“Crescer na escola…”

Caracterização dos alunos do 2.º ciclo
 6 alunos com problemática ao nível das funções mentais intelectuais
(um com alterações ao nível da visão e motoras);
 Idade entre os 12 e os 14 anos;
 Um aluno fora da sua zona de residência;
 Um aluno a iniciar o seu PIT;

Desenho curricular –2. º ciclo
Áreas do currículo

No Grupo Turma

(portaria 201-C)

*(carga horaria igual à turma)
Educação Física

90m + 45m

Disciplinas

Inglês

Português
Formação Académica

EV

90m

ET

90m

EM

90m

PT

45m

Atividades de promoção
e capacitação

45m+45m

3 alunos no 5º + 3 alunos
6º

45m + 45m+45m

3 alunos de 5º + 3 alunos
6ª

TIC

6 alunos

90 m

E. Dramática/Dança

6 alunos

90m

6 alunos

45m+45m

6 alunos

45m+45m

Saúde e Segurança
Autonomia Pessoal
(educação especial)
Estágio de Sensibilização
(educação especial)

9 ou 10

2 alunos no 5º + 3 alunos
6º

Matemática

Cidadania e Mundo Atual

Total tempos
letivos

Em pequeno grupo

Total de tempos letivos

Total de tempos letivos – 27 ou 29

1 aluno com PIT

1 aluno com PIT

90m + 45m+45m

90m

90m+90m
19+ ED Esp.

Caracterização dos alunos do 3.º Ciclo
 8 alunos com problemática ao nível das funções mentais intelectuais
(dois com alterações ao nível da visão);
 Idade entre os 13 e os 17 anos;
 Dois alunos fora da sua zona de residência;
 5 alunos a desenvolverem um PIT - “Sintra Inclui”;

Desenho curricular –3. º ciclo
Áreas do
currículo
(portaria 201-C)

No Grupo Turma

Educação
Física
Formação

Disciplinas

*(carga horária igual à turma)

90m + 45m

EV

90m

PT

45m

45m + 45m

TIC

7º + 8º+9º

90m

Higiene Saúde e Segurança

7º+8º+9º

45m

Grupo 7º + 1 aluno de 5º
Grupo 8º+9º

90m

E. Dramática

7º + 8º+9º

90m

Cidadania e Mundo Atual

7º + 8º+9º

45m

Inglês

Português

Matemática

Artes Plásticas (trabalhos manuais, barro, carpintaria,
tecelagem serralharia, construções variadas)

45m

45m + 45m

2 períodos de
dia
(manhã/tarde)

Estágio Sensibilização (Ed. Especial)

Autonomia Pessoal
(Ed. Especial)
Total tempos
letivos

5 ou 6

Tempos

Grupo 7º
e
Grupo 8º+9º
Grupo 7º
e
Grupo 8º+9º
Grupo 7º
e
Grupo 8º+9º

Académica

Atividades de
promoção e
capacitação

Em pequeno grupo

Total de tempos letivos
Total de tempos letivos (+/-) 25

90m
15+Estagio

Horário do aluno
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

8.00
8.45
9.50
10.35

ESTÁGIO
(das 9h às 13h)

11.30

Art. Pl.

C13

Mat.

C13

Educação
Especial

TIC

B7

ESTÁGIO
(das 9h às 13h)

Educação
Especial

12.15
13.20
14.05

Port.

B7

CMA

C22

15.00
ED

Palco

15.45
16.50
17.35

EF_PAN

G1

Educação
Especial

Educação
Especial

Mat.

B6

Port.

B6

HSS

B7
EF_PAN

Ing.

B7

G1

Desenho curricular – E. Secundário
Áreas do Currículo
(Portaria nº 201-C/2015, 10 de julho)

Disciplinas
no Grupo Turma

Em pequeno grupo

Educação Física

Tempos letivos
90m + 90m (4t)

Português
90m (2t)

Formação Académica

Inglês
90m (2t)
Matemática
90m (2t)
TIC (Oferta da Escola)
90m (2t)
Vida em casa…

Autonomia
Pessoal

Vida na comunidade…
Participação nas atividades escolares…
90m (2t)

(Atividades de Promoção
da Capacitação)

Saúde e Segurança
90m (2t)
Cidadania e Mundo Atual: Atividades Sociais e Atividades
de defesa de Direitos
90m (2t)
Emprego (atividades desenvolvidas em contextos laborais)
90m (2t) + ?

Total tempos letivos

4t

20 + ?

CEI/secundário – versus - Portaria nº275-A/2012

Anos letivos
2012/2013
2013/1204
2014/2015

Ano Letivo de 2011/2012
“Lei n.º85/2009 de 27 de Agosto, Artigo 2.º, no Âmbito da escolaridade obrigatória”,
veio colocar um novo desafio no âmbito da Educação Especial no atendimento aos alunos
com NEE ao nível do ensino secundário, designadamente a implementação da “Medida
educativa, Artigo 16.º, Adequação do processo de ensino e de aprendizagem,
relacionada com o ponto 2, e) Currículo específico individual, do Dec. Lei nº3/2008.
Segundo a Lei nº 85/2009
Ponto 4 — A escolaridade obrigatória cessa:
a) Com a obtenção do diploma de curso conferente de nível secundário da educação; ou
b) Independentemente da obtenção do diploma de qualquer ciclo ou nível de ensino, no
momento do ano escolar em que o aluno perfaça 18 anos.

Ano Letivo de 2011/2012
Face a esta Lei nº 85/2009 o nosso estabelecimento de ensino
(apenas com cursos de níveis de escolaridade do ensino
secundário CCH e CP) viu-se confrontado com uma nova
realidade, pois que até à presente data não recebíamos jovens
com deficiência

intelectual

acentuada

(DIA)

exigindo

uma

intervenção diferenciada, com implicações de se elaborarem
programas educativos funcionais.

Final do Ano Letivo de 2011/2012
Preparação de respostas para alunos com CEI
 junho/julho 2012
 Quantos alunos?
- da EB PAN - 3 alunos
- de outras Escolas - ?
 Definição da Matriz Curricular, tendo em conta o perfil de funcionalidade de cada
aluno

Colaboração:
- da Direção da Escola
- de dados facultados pelos profs. de Educ.
Esp. da PAN

Ano Letivo de 2012/2013
 11 de setembro de 2012, sai a Portaria 275-A/2012

 Entre 11 e 18 de setembro de 2012, reformulação da Matriz Curricular definida

Procedimentos adotados:

 Contacto com o CRI (CECD)
 Reunião com os Encarregados de Educação
 Reunião com vários elementos da Direção da Escola
 Reorganização de recursos
 Elaboração de uma nova Matriz Curricular

Ano Letivo de 2013/2014
 Quantos alunos?

- ESLC - 2 alunas
- da EB PAN - 2 alunos
- de outras Escolas - 0
Nota: 1 aluno (10º) + 1 aluna (11º)

Deixaram a ESLC, foram frequentar curso no Centro de Formação
Profissional Aldeia de Sta. Isabel

Ano Letivo de 2014/2015
 Quantos alunos?
- ESLC – 2 alunos (1-11º + 1 -12º anos)
- da EB PAN - 0

- de outras Escolas – 1 aluno (10ºano)

Nota: Projeto Sintra Inclui integrou 2 dos alunos (10º + 12º)

Ano Letivo de 2014/2015
Projeto Sintra Inclui – Programa de Transição para a Vida Adulta
Projeto piloto – 10 alunos, de fevereiro a janeiro de 2016

Resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Sintra e a Pais em
Rede, garantindo apoio técnico aos Agrupamentos de Escola

Objetivo geral

O programa de transição para a Vida Adulta é uma medida de apoio para alunos com NEE, cujo objetivo
é facilitar o processo de transição da escola para o mercado de trabalho, promovendo a capacitação e
aquisição de competências sociais necessárias à inclusão familiar e comunitária, proporcionando-lhes a
possibilidade de desenvolverem atividades de cariz prático em contexto real de trabalho.
Apoiam e acompanham o desenvolvimento dos PIT dos alunos com CEI.

Ano Letivo de 2015/2016
Portaria nº201-C/2015 de 10 de julho

Ensino Básico e Secundário

 Elaboração de um novo Desenho Curricular

Ano Letivo de 2015/2016
 Quantos alunos?
- ESLC – 1 aluno (12º ano)
- da EB PAN - 3 alunos (10º ano)
- de outras Escolas – 1 aluno (10ºano)

Nota: Projeto Sintra Inclui acompanha os PITs de 2 dos alunos (10º + 12º anos)
(PITs – Cozinha / Biblioteca)
Nota: 1 aluno faz PIT com apoio de um técnico do CECD (PIT – Jardinagem)
2 alunos fazem PIT com apoio de um técnico da CERCITOP (PIT – Jardim
de Infância/Limpeza de carteiras na escola)
Horários dos alunos

Constrangimentos
Colocar
Os

CEI quando?

alunos terão que andar na escola até aos 18, como?

Carga

obrigatória para população com diferentes ritmos de aprendizagem;

Cursos

profissionais para estes alunos (Cerci ou outra) só depois dos 18,

porquê?
Necessidade

de existência de verbas que permitam o desenvolvimento das

competências de autonomia nas escolas;
Sistema

de avaliação para alunos CEI no ensino secundário;

Aprende-se a:
Tolerar a diferença!
Viver a diferença!
Conviver com a diferença!

Obrigada pela vossa presença.

