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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 Carcavelos, 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 11h00m. 

 

A delegação foi recebida à chegada pela Diretor do Agrupamento, Dr. Adelino 

Calado, e pela responsável do ensino especial, Professora Ana Sardinha. 

 

 

 

 

http://www.escarcavelos.edu.pt/
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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 

O Agrupamento de Escolas de Carcavelos tem oito escolas agregadas à escola-

sede, frequentadas por 2465 alunos (115 do pré-primário, 581 do 1.º ciclo e 1769 alunos 

da Escola-Sede, sendo 422 do 2.º ciclo, 621 do 3.º ciclo, 641 do Ensino Secundário e 85 

do ensino recorrente noturno). 

 

As Senhoras Deputadas do Grupo de Trabalho reuniram-se depois com os 

elementos da Direção do Agrupamento, assim com a Professora Ana Sardinha, para 

discutir e analisar os problemas existentes, as dificuldades encontradas na vivência 

diária com estes alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), reunião esta que 

contou com a presença do Vereador de Educação da Câmara Municipal de Cascais (CMC), 

Frederico Manuel Pinho de Almeida. 

 

Na reunião havida foram transmitidas às Senhoras Deputadas as seguintes 

preocupações: 

 

http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4146
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4104


 
 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Comissão de Educação e Ciência  

 

— O Agrupamento tem falta de recursos humanos para dar apoio a todos os 

alunos com necessidades educativas especiais;  

— Para a escola os alunos com NEE devem acompanhar o maior tempo possível 

os seus pares; 

— A não existência de salas e unidades foi e é objetivo que orienta o trabalho no 

Agrupamento; 

— Devem ser criadas (e no Agrupamento já o foram e há já bastante tempo) 

espaços específicos para a realização de aprendizagens funcionais que pretendem 

responder às necessidades individuais dos alunos com NEE (como, por exemplo, uma 

minicozinha e uma oficina básica de mecânica e eletricidade); 

— A concretização da constituição de equipas multidisciplinares em cada escola, 

constantes na legislação, deveria ser um dos objetivos centrais para conseguir responder 

adequadamente aos problemas existentes; 

— As parcerias com instituições e organismos ligados à saúde são fundamentais 

para o desenvolvimento de todo o trabalho com alunos NEE; 

— É imperioso apostar no desenvolvimento e criação de apoios especializados no 

que à saúde mental se refere, face à quase completa inexistência de meios de resposta; 

— A formação especializada de docentes nesta área das “necessidades educativas 

especiais” deveria ter um carácter urgente, sendo que a formação de base deve 

constituir-se como fundamental, e não como um pré-requisito a exigência de uma 

formação superior num outro domínio (exemplo, a formação exigida aos docentes dos 

grupos de recrutamento 910, 920 e 930 é normalmente uma pós-graduação); 

— Por último, uma das grandes preocupações manifestadas, quer por pais e 

encarregados de educação quer por docentes, refere-se à pouca oferta de instituições 

que permitam dar sequência ao trabalho desenvolvido pelas escolas a partir dos 18 anos, 

para alunos características e necessidades educativas especiais. 

 

Resumidamente, são essas as preocupações mais salientes da escola 

relativamente a esta temática. 
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No final, a Coordenadora do Grupo de Trabalho, Deputada Maria Manuela Tender, 

agradeceu a amabilidade dispensada   
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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

