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Nota editorial 

O presente volume temático da Revista Exedra intitulado Educação Especial: contributos para a 
intervenção, surge na sequência do “I Encontro Internacional de Educação Especial: contributos para 
a intervenção”, realizado pela Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC). Dada a tradição de 
formação avançada em Educação Especial desta escola, há muito que se justificava a organização 
de um evento desta natureza que pudesse constituir-se como uma oportunidade de divulgação, 
partilha, reflexão e debate das problemáticas da Educação Especial. 

A publicação que agora fazemos, e na qual se incluem várias das comunicações então 
apresentadas é, pois, uma forma de alargar o âmbito dos objetivos então traçados, colocando à 
disposição de todos os leitores interessados um leque de artigos que testemunham experiências 
reais de intervenção em contextos reais, ou que apresentam projetos, pesquisas e reflexões que têm 
como objetivo central melhorar o conhecimento,  as práticas e os serviços prestados no âmbito da 
Educação Especial.  

De particular interesse para professores, para outros profissionais de educação  e  para pais, a 
informação aqui apresentada pode igualmente interessar ao público em geral, na medida em que 
todo o debate sobre o tema da diferença será um contributo para sensibilizar a sociedade no sentido 
da promoção das condições que conduzam à concretização duma verdadeira inclusão. 

Dada a natureza diversa dos estudos incluídos nesta publicação, pareceu-nos conveniente dar-
lhes uma arrumação que estabelecesse alguma ordem interna e simultaneamente permitisse uma 
consulta mais orientada aos leitores. Sendo legítima e possível qualquer outra organização, optámos 
por agrupar em 4 secções os textos que integram este volume. 

Numa primeira secção, apresentamos estudos de caso(s) ou intervenções desenvolvidas numa 
linha de investigação/ação. Genericamente, traduziram-se na implementação de intervenções 
participadas, continuamente avaliadas e refletidas junto de um ou vários alunos, com vista a superar 
dificuldades ou a obter o desenvolvimento de competências em áreas deficitárias desse(s) mesmo(s) 
aluno(s).  

No primeiro artigo desta secção, Isabel Cristina Borges e Ana Coelho apresentam-nos o 
Programa PARES, cujo elemento central é o grupo de pares, enquanto parceiros essenciais a 
qualquer processo de socialização. Tendo  como objetivo principal promover a aquisição de 
competências socioemocionais nos alunos que dele usufruíram (com e sem NEE) este programa 
demonstrou claros benefícios, quer para os alunos quer para a comunidade educativa, revelando ser 
um instrumento eficaz na concretização dos ideais da inclusão.  

Ainda na linha das competências sociais e comportamentais, o artigo designado Quando os 
Problemas de Comportamento criam Necessidades Educativas Especiais – Intervenção 
comportamental numa perspetiva sistémica, da autoria de Rita Crisóstomo da Silva e João Vaz 
apresenta a intervenção realizada junto de um aluno institucionalizado, mas agora numa ação 
sistémica conjugada entre diversos agentes educativos. Aqui, a ação conexa da escola (Diretor de 
Turma e grupo de docentes) e do encarregado de educação institucional terá sido um fator fulcral 
para a mudança de perspetiva e de atitude de um aluno cujo padrão comportamental gerava, só por 
si, necessidades educativas especiais que antecipavam um percurso de vida de algum risco.  

Intervenção educativa em crianças com Dificuldades Cognitivas e Comportamentais: Um estudo 
de caso, é o texto que se segue, da autoria de Maria de Fátima Rafael e João Vaz. Mostrando as 
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potencialidades do professor do ensino regular e o papel fundamental que este pode ter na 
intervenção individualizada exigida pelo aluno com NEE, os autores relatam o trabalho conduzido 
pela professora da turma ao longo do ano escolar com uma criança do 1º CEB que apresentava 
PHDA e DID. Os resultados obtidos mostraram que o plano traçado e as medidas selecionadas e 
postas em execução se revelaram ajustadas, tendo o aluno conseguido uma evolução favorável quer 
nos seus padrões comportamentais, quer ao nível das aprendizagens académicas. 

Perante as particulares dificuldades comunicativas das crianças com deficiência motora grave, os 
sistemas aumentativos e alternativos de comunicação podem revestir-se de grande importância 
enquanto recursos extra para colmatar a situação de desvantagem em que elas se encontram. No 
artigo de Maria da Luz Almeida e João Vaz, Contributo dos Sistemas Aumentativos e Alternativos 
para a promoção da comunicação em crianças com Paralisia Cerebral: Intervenção e estudo de um 
caso, é-nos descrito o processo e apresentados os resultados de uma intervenção centrada na 
estimulação das competências comunicativas de uma aluna com paralisia cerebral. 

Numa segunda secção, reunimos os trabalhos de revisão bibliográfica, ensaios e pesquisa 
empírica, todos eles tendo, no entanto, em comum uma preocupação de natureza pragmática e 
deixando pistas e sugestões para o trabalho educativo com as populações em estudo. 

A abrir esta segunda parte, Leonor Ribeiro e Susana Mateus, no seu artigo Inclusão de alunos 
com DAE: Estratégias na sala de aula fazem um breve apontamento sobre o tema e indicam 
diretrizes para a intervenção nesta área de dificuldades. Assim, depois de enunciarem certas 
adaptações no ambiente e no trabalho escolar que poderão favorecer o aluno DEA, as autoras 
selecionam e apresentam algumas estratégias que a pesquisa tem demonstrado serem 
fundamentais para que o aluno com DEA supere uma das suas lacunas mais prováveis: aprender a 
aprender.  

Sob o título Literacia Emergente - Desenvolvimento de Competências Sociais e Comunicacionais 
em crianças e jovens com Deficiência Intelectual e Desenvolvimental, Maria João Santos perspetiva a 
aquisição das competências sociais e comunicacionais  a partir da existência prévia de um conjunto 
de aptidões que o sujeito deve ter para interpretar e compreender o mundo e problematiza sobre a 
noção de adaptação como objetivo último dos comportamentos sociais do sujeito. Nesta linha, a 
autora reflete ainda sobre a importância da relação para o desenvolvimento de competências sociais 
e comunicacionais de pessoas portadoras de deficiência intelectual e desenvolvimental, sugerindo 
contextos e práticas educativas capazes de promover tais habilidades nesta população específica. 

Em Línguas e Linguagens - Língua Gestual Portuguesa e Português, Isabel Sofia  Correia  começa 
por refletir sobre as diferenças e a proximidade  entre a língua portuguesa e a língua gestual 
portuguesa. Visando o entrecruzamento entre estes dois códigos no quotidiano dos surdos em geral 
e no ambiente escolar em particular, a autora deixa-nos algumas sugestões de atividades didáticas 
capazes de proporcionarem aprendizagens significativas aos alunos surdos. 

A avaliação das necessidades de apoio no desenvolvimento de Planos Individuais de Transição é 
o ensaio que se segue, da autoria de Miguel Santos, Manuela Sanches-Ferreira, Pedro Lopes-dos-
Santos, Mónica Silveira-Maia, Susana Martins e Sílvia Alves. Neste texto, os autores pretendem 
demonstrar que a avaliação das necessidades de apoio dos jovens com DID constitui um passo 
essencial no desenvolvimento de Planos Individuais de Transição numa perspetiva centrada na 
pessoa, que pragmatiza os princípios de uma sociedade inclusiva. Como instrumento destinado a 
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avaliar as necessidades de apoios individualizados é sugerido o recurso à Escala de Intensidade de 
Apoios (Supports Intensity Scale) de Thompson et al. (2004). 

No artigo Comunicação em Intervenção Precoce, da autoria de Paula Santos, Fátima Feliciano e 
Sandra Grade, é analisado o impacto da utilização do método Video Hometraining/Video Interaction 
Guidance (VHT/VIG) no bem-estar e competências das famílias de crianças em apoio pelo Sistema 
Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), no pressuposto de que, promovendo essas 
dimensões, haverá melhores oportunidades de desenvolvimento para as crianças e para as famílias 
por eles apoiadas. 

Assinado por Paulo Dias, Alda Novais, Manuela Gonçalves e Pedro Flores,  A Auto e 
Heterorregulação em crianças com Necessidades Educativas Especiais é o titulo de um estudo que 
procura averiguar  o impacto daquele processo na aprendizagem e os seus efeitos nos resultados 
escolares, tentando identificar eventuais diferenças entre  alunos com e sem NEE. Deste modo, esta 
pesquisa visa contribuir para a compreensão dos fatores e mecanismos que poderão estar na 
origem das dificuldades de aprendizagem e assim orientar o professor /educador sobre as formas de 
lidar com tais obstáculos. 

A utilização de animais como recurso educativo para populações especiais é aqui trazida por 
Vera Paixão, Ana Magalhães e Liliana Sousa ao analisarem o impacto das atividades assistidas por 
cães junto de crianças do 1º ciclo do ensino básico com problemas cognitivos e motores. No artigo 
intitulado Atividades Assistidas por Cães: estudos de caso de alunos com Necessidades Educativas 
Especiais, são apresentados os pressupostos, a metodologia e os resultados prometedores a que as 
autoras chegaram no estudo empírico realizado.  

Na terceira secção reúnem-se os trabalhos que correspondem a propostas de intervenção no 
contexto da organização, funcionamento e apoio dos serviços de Educação Especial suportada no 
recurso às novas tecnologias, nomeadamente através da criação de plataformas online. Com efeito, 
este é um recurso de imenso potencial que hoje vem suscitando, também nesta área, um particular 
interesse  da pesquisa. 

“Fácil de @prender!”  -  Um projeto de acesso à inclusão é o título do primeiro artigo desta secção 
e, igualmente, a designação dada ao projeto para pessoas com paralisia cerebral  que nos é 
apresentado por José Correia Lopes. Recorrendo ao potencial das TIC, este projeto pretende  apoiar 
os alunos com paralisia cerebral por forma a garantir o acesso a conteúdos adaptados e a 
ferramentas facilitadoras da informação e comunicação entre pares, em suporte digital. Para o autor, 
esta iniciativa pretende ser um contributo para garantir à população alvo um direito inalienável de 
cidadania - o direito à informação.  

Compartilha de saberes e não saberes como meio para a promoção da Leitura e Escrita em 
crianças com Necessidades Especiais é um artigo de  Teresa Sousa, Paula Santos e Ana Almeida 
que nos dá a conhecer as linhas gerais de um projeto de investigação em curso na Universidade de 
Aveiro, cujo grande objetivo é facilitar a comunicação efetiva e a partilha entre diferentes agentes 
educativos que trabalham com crianças com NEE. O projeto suporta-se na dinamização de um 
espaço online que permitirá elaborar e pôr em comum recursos didáticos para promover o 
desenvolvimento de competências específicas relevantes no processo de aprendizagem da 
linguagem oral e escrita em crianças com dificuldades nestes domínios específicos. 

Enquadrado na mesma linha de investigação mencionada no artigo anterior, agora Oksana 
Tymoshchuk, Ana Almeida e Paula Santos, no texto intitulado Comunicação e Linguagem: Espaço 
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online de compartilha e de autoformação em TIC para a Educação Especial, retomam e especificam 
o projeto aí apresentado. O espaço on line designado “compartilha”,  no qual se suporta a 
operacionalização do programa, e que pretende ser um espaço de autoformação partilhada entre a  
família do aluno com NEE e os profissionais de educação, será prototipado por Oksana 
Tymoshchuk, primeira autora deste texto. 

Conscientes da  complexidade dos processos de avaliação e intervenção em Educação Especial, 
decorrente do uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, versão 
Crianças e Jovens (CIF-CJ) introduzida pelo Decreto-Lei n.º 3/ 2008 no processo para avaliação da 
elegibilidade aos apoios da Educação Especial, Carla Maia e Ana Almeida pretendem investigar, 
conceber e analisar as potencialidades de uma plataforma online de apoio à elaboração de Perfis de 
Funcionalidade e Programas Educativos Individuais (PEIs) com referência à CIF-CJ,  que designaram 
por EDUCIF.  

Finalmente, na quarta e última secção, aglutinamos três textos que se centram nos processos 
de autoavaliação do sistema e dos seus profissionais, visando conhecer melhor para poder melhorar. 

Desempenhando uma atividade profissional cuja dinamização é relativamente recente, o 
intérprete educacional de Língua Gestual, para além de exercer um papel fundamental na 
comunicabilidade entre pessoas surdas e ouvintes, agrega um conjunto de funções charneira para a 
eficácia do processo educativo do aluno surdo. Neste sentido, a autoavaliação do intérprete é um 
processo regulador e estruturante de desenvolvimento profissional  que lhe permite tomar 
consciência  das suas capacidades  e limitações e, em consequência,  criar mudanças benéficas nos 
seus hábitos de trabalho.  Face à inexistência de instrumentos e práticas de autorregulação do 
trabalho do intérprete educacional em Portugal, no primeiro artigo desta secção, intitulado 
Autoavaliação dos intérpretes de Língua Gestual: Estudo exploratório, Ana Rodrigues e Cidália 
Ferreira Alves debatem o tema e apresentam-nos um estudo preliminar para a adaptação de um 
instrumento de autoavaliação destes profissionais. 

A opinião da família dos alunos com NEE é um dos recursos possíveis para avaliar a qualidade 
dos serviços prestados pela Educação Especial e uma das vias para fundamentar os ajustes de que 
o sistema possa beneficiar.  No artigo de Marlene Guedes da Silva e Manuela Sanches-Ferreira 
intitulado O contributo da família na escola: Estudo da satisfação da família com os Serviços de 
Educação Especial, as autoras avaliam os resultados de um inquérito por questionário realizado em 
escolas do distrito do Porto e apresentam importantes conclusões sobre os pontos fortes e fracos 
que caracterizam os serviços escolares de Educação Especial em Portugal. 

Passadas duas décadas sobre a Declaração de Salamanca, continuamos a perguntar-nos se as 
conceções e as práticas educativas dos nossos docentes mudaram, como seria pressuposto, por 
forma a acomodar a nova filosofia de uma educação inclusiva. Confrontar as intenções e a realidade 
e comparar essa realidade em diferentes contextos (no caso, em Espanha e em Portugal) é o 
objetivo do trabalho levado a cabo por Mª Dolores Molina Jaén e Anabela Ramalho, intitulado Estudio 
comparativo sobre el concepto, las prácticas y la organización escolar en el desarrrollo de la inclusión 
en España y Portugal e que encerra este número temático. 

Tal como começámos por dizer, com esta publicação esperamos, assim, poder contribuir para 
favorecer a reflexão, a difusão e a troca de saberes e experiências no campo da Educação Especial, 
enquanto processos necessários ao aumento da qualidade e eficiência das respostas a dar a todos 
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aqueles que apresentam Necessidades Educativas Especiais, num cenário onde são imensas as 
dificuldades, mas também grandes os desafios. 

Não queremos, contudo, terminar esta nota editorial sem deixar aqui expresso o nosso 
reconhecimento a todo um conjunto de colaboradores que foram indispensáveis para fazer chegar 
esta edição a bom porto: 

à equipa de revisores  -  enunciados na página de rosto - que de forma diligente apreciou e 
comentou um largo conjunto de propostas que nos foram remetidas, desenvolvendo um trabalho 
fundamental para garantir a qualidade exigida a uma publicação desta natureza;   

à Dra. Alda Antunes, do gcrp da ESEC, ao Dr. José Pacheco, do NDSIM da ESEC, à Dra. Catarina 
Neves, do GAA da ESEC e aos restantes elementos da comissão organizadora do I Encontro 
Internacional de Educação Especial (nomeadamente as docentes  Ana Coelho, Anabela Ramalho, 
Catarina Morgado, Paula Neves e  Vera Vale) que continuaram, até à concretização desta 
publicação, a dispensar a sua contribuição empenhada; 

à Dra. Isabel Cristina Borges, elemento fundamental nas dinâmicas organizativas do I Encontro 
Internacional de EE e em muitas das diligências necessárias para a efectivação desta edição da 
Revista Exedra, pelo seu trabalho e igualmente pelo entusiasmo que sempre traz aos projectos em 
que se envolve. 

A encerrar, o nosso agradecimento aos autores - os verdadeiros criadores desta obra - por se 
dignarem partilhar com toda a comunidade o resultado do seu labor e do seu saber. 

 

João Pimentel Vaz 

 




