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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que esta unidade curricular seja um espaço de discussão, compreensão e 

problematização em torno de questões fundamentais das Necessidades Educativas 

Especiais (NEE). Neste sentido, no final desta unidade curricular, os alunos deverão ser 

capazes de: 

Compreender a evolução das perspetivas sobre as pessoas com NEE 

Identificar os diferentes tipos de NEE 

Conhecer as medidas educativas dirigidas às pessoas com NEE 

Aplicar estratégias psicopedagógicas em crianças com NEE 

 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Educação especial – aspetos históricos e conceptuais 

 2. A educação especial em Portugal: análise da legislação  

           3. As crianças com NEE 

 A intervenção precoce  

Os procedimentos de referenciação e avaliação 

GFUC Previsto 
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O papel do professor nas equipas multidisciplinares 

3. As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

    Níveis de medidas 

    Medidas universais, selectivas e adicionais 

 O Plano Educativo Individual 

                  O Relatório Técnico-Pedagógico   

4. As modalidades específicas de educação 

   Centro de apoio à aprendizagem 

Escolas de referência  

Centros de recursos de tecnologias de informação e comunicação 

Centros de recursos para a inclusão 

 

  6. As especifidades das NEE em alguns quadros clínicos  

Deficiência Mental 

Perturbações do espectro do Autismo 

A Perturbação de Hiperatividade   

                 Intervenção nas dificuldades de aprendizagem associadas a deficiências sensoriais, 

expressivas e motoras 

 

5. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

 De forma a permitir a compreensão da problemática das NEE e das dificuldades de 

aprendizagem que lhe são inerentes, são fornecidos e debatidos, os respetivos conteúdos 

científicos. A sensibilização e a promoção da capacidade de observação e identificação das 

NEE será feita pela análise da bibliografia da especialidade e num contexto de aula dinâmica 

entre alunos e docente. Alertar-se-á para a necessidade da intervenção precoce e para as 

estratégias psicopedagógicas com base nas medidas educativas preconizadas pelo nosso 

sistema educativo.  
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A unidade curricular foi estruturada num sistema de gestão de aprendizagem por 

tópicos de estudo, planeados segundo um modelo pedagógico ativo, centrado no 

estudante, na acessibilidade e na construção social de saberes. A metodologia 

expositiva procurará a transmissão adequada dos conteúdos mas, simultaneamente 

estimular-se-ão os alunos a participarem nas aulas através de comentários e análises 

críticas. Todos os conteúdos serão apresentados e debatidos numa verdadeira dinâmica 
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grupal para serem perspetivados num ambiente teórico-prático semelhante àquele que 

os alunos encontrarão na sua vida profissional.  

A avaliação far-se-á segundo um processo dinâmico e contínuo, com dimensão 

formativa e de acordo com os regulamentos da Escola. Define-se, operacionalmente, 

através dos seguintes elementos:  

 

-Apresentação oral e escrita de um trabalho de revisão bibliográfica (6 valores); 

-Prova escrita de avaliação de conhecimentos (14 valores) 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A concretização dos objetivos de aprendizagem apresentados passa pela lecionação de 

conteúdos científicos que se procura consolidar através da consulta, interpretação, análise 

bibliográfica específica e debate crítico. A ênfase colocada na dinâmica grupal está em 

coerência com os objetivos da unidade curricular que visam partilhar e desenvolver 

competências de observação, identificação e atuação de modo humano e cientificamente 

justificado. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo com o Regulamento da ESECD, os alunos deverão ter no mínimo 2/3 de 

presenças nas aulas para poderem aceder à Avaliação Contínua. Aos alunos 

trabalhadores-estudantes e/ou aos alunos com sobreposição de aulas devidamente 

justificadas, não serão consideradas estas proporções bastando que os mesmos se 

sujeitem aos momentos de avaliação, definidos para esta unidade curricular. 
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8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Isabel Portugal – iportugal@ipg.pt 

Gabinete 1.6 -  ESECD 
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