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ECOS DA FORMAÇÃO 

X Ciclo de Sábados - Falando com Quem Faz 

 

 

Ana Ferreira; Joaquim Colôa; Olga Lourenço e Teresa Filipe 

 

Numa das sessões do ciclo de sábados a decorrer em Santarém, sob a coordenação de 

Ana Ferreira, o mote de reflexão foi a “Transição Para a vida Pós-Escolar”. Sessão 

dinamizada por Joaquim Colôa. Para além de aspetos gerais, como a defesa de que a 

Transição para a Vida Pós Escolar deve constituir-se como um processo 

individualizado, multidimensional e multitemporal de transfer e mudança, a discussão 

focou-se, pela sua atualidade, em aspetos decorrentes da Portaria 201-C/2015 de 10 de 

Julho. Neste sentido sublinharam-se, de entre outras, questões como: qualidade de vida, 

autodeterminação e autoconhecimento, promoção de competências pessoal e 

socialmente significativas, frequência de turma do ensino regular que melhor se adequa 

a essas competências e expectativas, carga horária não inferior ao dos pares da turma, 

frequência de disciplinas comuns aos seus pares independentemente dos aspetos de 

diferenciação curricular e enfase na lecionação das diversas disciplinas por docentes das 

respetivas áreas de recrutamento. Deram-se ainda alguns exemplos de um possível 

mapeamento de percursos de vida como planeamentos da ação. Ação que visa a 

funcionalidade mas não pode descurar os aspetos da equidade nas aprendizagens.  

Uma área que necessita de muita análise e reflexão e de um trabalho de 

colaboração/articulação entre vários agentes educativos com a comunidade e com o 

tecido empresarial. O trabalho neste âmbito que necessita das lideranças dos órgãos de 

gestão para que um dia se chegue a bom porto e que os jovens sejam efetivamente 

dotados de competências académicas, vocacionais/profissionais e pessoais que lhes 

permitam uma melhor qualidade de vida com autonomia, autodeterminação e tenham 

um lugar de pertença por direito, na sociedade na qual estão inseridos. 

A operacionalização da Transição para a Vida-Pós Escolar feita através do Plano 

Individual de Transição (PIT) deve retratar a situação do aluno, a sua motivação, os seus 

desejos e as suas capacidades e competências académicas e pessoais. Devem ser tidos 

em conta aspetos relacionados com as competências académicas o emprego e a vida 

adulta fornecendo uma análise clara das possibilidades, desejos, sonhos e limitações do 

jovem de modo a prepará-lo para uma situação real de emprego, tendo sempre presente 
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a necessidade de garantir a equidade educativa e a igualdade de oportunidades. “Nada 

sobre nós, sem nós”. (Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência). 

O processo de “Transição Para a vida Pós-Escolar” e de dinamização de Planos 

Individuais de Transição (PIT) tem estado muito centrado na pessoa do professor de 

educação especial, no entanto sem um suporte institucional das estruturas líderes das 

escola e sem um trabalho de equipa e de resolução de problemas a situação é muito 

difícil de operacionalizar. A direção dos agrupamentos tem considerado o processo de 

Transição para a ida Pós escolar e a elaboração e dinamização do PIT uma função e um 

problema quase exclusivo da educação especial ou do docente de educação especial. 

A posição institucional dará, forçosamente, outro peso às propostas e desbloqueará 

barreiras que um docente sem essas credenciais não conseguirá lograr. Nesta linha, o 

estabelecimento de acordos e protocolos que definam planos gerais de ação, projetos 

específicos e parâmetros de cooperação, são instrumentos fundamentais para viabilizar à 

sua concretização. 

Após a visualização de um filme onde um aluno relata formas e caminhos possíveis 

para a sua vida pós escolar e porque o tempo não nos permitiu mais, desafiamos os 

diversos formandos a elencarem os forças e fragilidades sentidas neste processo. A este 

desafio responderam duas colegas coautoras deste texto. Em sua opinião a Transição 

para a Vida Pós Escolar baseada na Portaria antes citada apresenta as seguintes forças: 

- Reforça a Inclusão na medida em que evidência a participação dos alunos na vida da 

escola;  

- Estabelece a carga horária dos alunos alvo de Currículo Específico Individual (CEI) 

equiparada aos alunos do mesmo nível de ensino e prevê uma maior integração dos 

alunos na turma; 

- Responsabiliza a escola; 

- Sublinha a necessidade de formação de professores com competências para intervir 

com os alunos, atendendo às diferentes problemáticas; 

- Orienta os conteúdos curriculares de forma mais aberta e flexível; 

- Promove a necessidade de cooperação das estruturas da comunidade, como por 

exemplo os CRI. 

Já no que respeita às fragilidades identificam a: 

- Previsão de que a formação académica dos alunos deva ter por referência os currículos 

nacionais, quando até então houve um afastamento dos mesmos. 
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- Evocação do desenvolvimento progressivo de um programa de formação para os 

docentes com perfil adequado ao trabalho a desenvolver, havendo dificuldade desta 

resposta por parte das escolas, os alunos poderão acabar por serem encaminhados para 

instituições, em vez de se recorrer ao recrutamento de técnicos para trabalhar 

diretamente nas escolas onde deverão estar os alunos. 

Seria interessante devolvermos estas perceções ao grande grupo para que pudessem ser 

objeto de discussão. No entanto, não sendo possível esta dinâmica de partilha fica o 

registo da reflexão das docentes Olga Lourenço e Teresa Filipe. À responsável pela 

organização deste ciclo de sábados e ao dinamizador da sessão resta-nos agradecer a 

participação e envolvimento de todos os formandos nesta sessão, com um bem haja 

especial às colegas que tornaram possível este texto. 

Em jeito, não de conclusão, mas como mote para reflexão sobre as muitas 

potencialidades práticas deste novo diploma legislativo sublinhamos a primeira 

fragilidade apontada. Em nossa opinião mais do que uma fragilidade será o grande 

desafio para todos os profissionais de educação e agrupamentos de escolas e marca a 

grande diferença, nas perspetivas práticas de trabalho que a Portaria 201-C/20015 pode 

acrescentar ao percurso escolar de alguns alunos com necessidades específicas. 

 A Transição para a vida Pós Escolar é um contínuo escolar que só formalmente é 

datado. É um processo que assenta na equidade nas aprendizagens e que valoriza a 

gestão curricular não como uma mimetização do que pressupostamente é funcional, 

reduzindo o currículo à sua ínfima expressão, mas como um currículo que por ser 

funcional e aberto é passível de várias abordagens adequadas ao perfil de participação e 

de aprendizagem do aluno. Por isso, o currículo deve ser visto como uma totalidade 

integrada e lógica de aprendizagens para a vida. Como é desiderato e se deseja de todos 

os currículos, para todos os alunos, em todas as fases escolares. 

 

 

21 de novembro de 2015 


