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Objetivo da visita 

 

O Grupo de Trabalho de Educação Especial efetuou no passado dia 4 de maio de 

2016 uma visita ao Agrupamento de Escolas de Alapraia, localizado no Estoril, com o 

objetivo de avaliar as respostas educativas dadas aos alunos com necessidades 

educativas especiais em vários níveis de ensino e no âmbito da aplicação do Decreto-Lei 

n.º 3/2008, de 7 de janeiro, e ouros diplomas complementares para avaliar a sua eficácia 

e necessidade de revisão. 

 

A visita teve início às 09h00m. 

 

A delegação saiu da Assembleia da República às 08h15mn, tendo sido recebida à 

chegada pela Diretora do Agrupamento, Dr.ª Sílvia Lemos, e pela responsável do ensino 

especial, Professora Paula Freire. 

. 

 

 

http://aealapraia.com/
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Delegação  

 

A delegação do Grupo de Trabalho de Educação Especial foi constituída pelas 

seguintes Senhoras Deputadas: 

 

 Deputada Maria Manuela Tender, Coordenadora do Grupo de Trabalho 

 Deputada Laura Magalhães, do Grupo Parlamentar do PSD 

 Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do PS 

 Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do BE 

 Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP 

 Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP 

                          

Síntese da visita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4146
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4104
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As Senhoras Deputadas tiveram oportunidade de presenciar o trabalho 

desenvolvido na sala da Deficiência Visual, com as alunas a desenvolverem as suas 

atividades na máquina perkins, bem como na sala de Atividades Funcionais, onde estão 

incluídos alunos com défice cognitivo e alunos surdos. Nesta sala desenvolvem-se 

atividades com alunos que não seguem o currículo comum, adaptadas às suas 

capacidades, na sua maioria atividades com uma vertente funcional que os prepare para 

a vida ativa. 

 

De seguida, visitaram a sala de Apoio ao  Ensino Estruturado, bem como a sala de 

Apoio à Multideficiência, onde as Deputadas puderam verificar, in loco, o trabalho 

específico desenvolvido pelas docentes que trabalham com  alunos portadores de 

problemáticas diversas. 
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Também observaram a integração dum aluno com Paralisia Cerebral numa aula 

curricular de Ciências Naturais, verificando o esforço desenvolvido pelo Agrupamento 

para criar as condições necessárias à sua inclusão. 

 

Por fim,  quer as Deputadas quer os elementos da Direção do Agrupamento, 

assim  como a Coordenadora do Grupo de Educação Especial, reuniram-se, para 

discutir  os condicionamentos encontrados no trabalho com os alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), reunião esta que já contou com a presença do Vereador de 

Educação da Câmara Municipal de Cascais (CMC), Frederico Manuel Pinho de Almeida. 

 

 

 

 

 

Na reunião foram apresentadas as diversas valências que existem no 

Agrupamento de Escolas de ALAPRAIA, desde as visitadas, que existem na escola-sede, 

até à sala UAM do 1.º ciclo, e sublinhado o facto de ser uma escola de referência para a 

Intervenção Precoce (IP). Neste âmbito, foi transmitida pelas responsáveis da escola a 
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necessidade de criação dum grupo de recrutamento específico para esta área, com 

concurso próprio.  

 

Durante a reunião os docentes apontaram os principais problemas sentidos que 

dificultam a inclusão, designadamente: 

 

— A falta de auxiliares, bem como a falta de auxiliares qualificados e com perfil 

para lidar com alunos com problemáticas educativas especiais; 

— A falta de pessoal docente de acordo com o rácio  que contemple dois 

docentes para as salas específicas; 

— A falta de respostas para alunos que perfazem os 18 anos de idade, quer ao 

nível de Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) quer ao nível de emprego protegido; 

— O reduzido número de horas para apoio terapêutico por parte do  Centro de 

Recursos para a Inclusão ( CRI );  

— A falta de psicólogos na escola, uma vez que este Agrupamento apenas conta 

com uma psicóloga a meio tempo para todas as escolas do Agrupamento. 

 

Em relação à colocação de Psicólogos e Técnicos Específicos nos Agrupamentos, 

foi salientada a necessidade da existência dum concurso nacional ou concelhio que 

gradue estes técnicos e os coloque nos Agrupamentos pela ordem de graduação, 

concurso esse que também teria a vantagem de colocar atempadamente estes técnicos e 

com economia de recursos. 

 

Nesta reunião foi também valorizado o empenho e o trabalho realizado na  área 

da Educação por parte da Câmara Municipal de Cascais, que apoia em várias vertentes os 

alunos com NEE, nomeadamente no seu transporte, no transporte adaptado, na 

hidroterapia, na hipoterapia e na vela adaptada. 
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Durante a visita, a delegação foi acompanhada pela Diretora do Agrupamento, 

Dr.ª Sílvia Lemos, pela Subdiretora, Dr.ª Susana Nunes, e pela responsável do ensino 

especial, Professora Paula Freire. 

 

Também acompanhou a visita o Vereador de Educação da Câmara Municipal de 

Cascais, Frederico Manuel Pinho de Almeida. 

 

 

 

 
 

 

 

A visita terminou às 10 horas e 50 minutos. 

 

 

As fotografias deste evento encontram-se disponíveis em 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=10

2047   

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=102047
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=102047

