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Assunto: Apresentação das preocupações relativas à Educação Especial e Inclusiva 

 

Exposição: O Presidente da Comissão informou que tinha sido aprovada nesse dia a 

reconstituição do Grupo de Trabalho do Ensino Especial, que iria agora apresentar o seu plano 

de actividades. 

 

O professor David Rodrigues congratulou-se com esse facto e de seguida sintetizou as 

preocupações da Associação, tendo por base o programa do Governo, nos seguintes pontos: 

 

1. Não é feita naquele documento referência à educação inclusiva. Tem havido uma política de 

inclusão com alguns sucessos. Há necessidade de garantir uma relação entre a educação 

especial e a educação inclusiva, por exemplo, no caso de um aluno integrado numa turma 

regular, mas que não pode participar nas actividades extra-curriculares. 

 

2. Há evidência de que a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) é um instrumento 

desadequado para a educação especial. 

 

3. Há necessidade de fazer a avaliação do sistema existente. A avaliação do Ministério da 

Educação não é global e há que repensar as escolas de referência. 

 

4. Deverão reequacionar-se os recursos humanos e materiais da educação especial, referindo 

que 22% de todos os alunos têm necessidades educativas especiais. 

 

5. Não há um sistema integrado a nível da intervenção precoce educativa. 

 

6. Em relação à formação de professores, torna-se necessária uma intervenção do Ministério 

da Educação e Ciência junto das Universidades para se repensar esta matéria, sendo que 

actualmente se exige o curso para professores, mais 5 anos de experiência, a que acresce o 

mestrado. 
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Interveio de seguida a deputada Rita Rato (PCP) que referiu que a utilização da CIF é 

inadequada e indicou que faltam cerca de 5000 funcionários nas escolas, o que está a gerar 

situações dramáticas no seu acompanhamento. 

 

A deputada Margarida Almeida (PSD) referiu que o Grupo de Trabalho do Ensino Especial vai 

retomar a conferência que foi anteriormente agendada, devendo ser ainda reequacionada a 

realização de uma audição pública e de visitas a escolas de ensino especial, pretendendo-se 

ouvir todos os intervenientes. Por outro lado informou que o Governo vai reponderar a 

utilização da CIF e fá-lo-á ouvindo todos os parceiros do terreno. 

 

 O deputado Rui Jorge Santos (PS) mencionou a exigência de harmonização de legislação, de 

definição de necessidades educativas especiais e apoio às outras necessidades temporárias e 

bem assim a necessidade de compatibilização com outras áreas, particularmente de saúde, 

incluindo médicos e terapeutas. Referiu ainda que se deve prosseguir com a CIF e unidades 

próprias e atribuir recursos, para além de potenciar os existentes e desenvolver equipas 

multidisciplinares, continuando o trabalho que estava a ser feito e aperfeiçoando-o. 

 

A deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) perguntou ao professor David Rodrigues o que 

sugerem em alternativa à CIF e questionou o interface entre as escolas e os centros de 

recursos, que conhecem da deficiência mas não sabem de educação. 

 

A deputada Ana Drago (BE) referiu que há muita indefinição sobre o que o Governo vai fazer, 

mas congratulou-se com o facto de a deputada Margarida Almeida (PSD) ter dado pistas 

importantes. 

 

Por último, o professor David Rodrigues reiterou a preocupação ao nível dos recursos 

necessários, não só a nível educativo, como noutros acompanhamentos e a necessidade de se 

ouvirem as pessoas. Referiu ainda que há mais problemas para além da CIF, mas que a 

avaliação com a mesma é pouco determinada, devendo saber-se como se fazem as avaliações 

sem ela, referindo o exemplo de Espanha, que faz a avaliação com base no currículo. 

 

No que se refere ao interface entre as escolas e os centros de recursos, entende que são as 

primeiras que devem ter os recursos, nomeadamente económicos – contrariamente ao que 

acontece actualmente - articulando a actividade com os centros. 

 

 

A documentação da audiência está disponível na página da Comissão. 
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