
 

 

 

 

 

 

 

 
Identificação do aluno 

Nome:  

Data de nascimento: 23 de Dezembro de 1993 

Morada:  

Telefone:  

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-Escolar 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB  

Ano de escolaridade: 5º ano/Turma __  

 
Docente responsável pelo grupo/turma:  

Docente de Educação Especial:  

 

1-História escolar e pessoal (Alínea b) do nº 3 do artigo 9º) 

Resumo da história escolar  

A aluna é natural de Cabo Verde.  

Segundo informação da Encarregada de Educação, até aos 4 anos aluna ficou com a mãe. 

Frequentou o Jardim-de-infância dos 4 aos 6 anos de idade. Em 2000/01, ingressou no 1º ciclo, 

tendo ficado retida quatro vezes. Desconhecemos as respostas educativas encontradas na 

escola, em Cabo Verde, pois a aluna não veio acompanhada de processo. 

Em 2008 veio para Portugal, tendo sido integrada na turma 4 de 5º ano. Em outubro de 2008 

foi referenciada para avaliação psicopedagógica pelo Diretor de Turma. 

 

Outros antecedentes relevantes  

DESENVOLVIMENTO/ INFORMAÇÃO CLÍNICA 

De acordo com informação prestada pela Encarregada de Educação, na gravidez, parto e 

período neo-natal, não existiram ocorrências médicas relevantes. O desenvolvimento 

psicomotor ocorreu dentro da normalidade, assim como a aquisição da linguagem.  

Entre os 3 meses e os 5 anos, a aluna teve febres muito altas, que se repetiam pelo menos uma 

vez por mês, tendo ocorrido convulsões em três ocasiões. A mãe refere que, quando a aluna 

tinha febre dirigia-se ao hospital, onde a criança era medicada com paracetamol e penicilina (8 

a 10 injeções). 

CONTEXTO FAMILIAR 

Agrupamento de Escolas  

Estabelecimento de ensino: E. B. 2,3  

 

 

Programa Educativo Individual 
(Decreto-Lei 3/2008) 



Segundo informação prestada pela mãe, a aluna é a mais nova de uma fratria de dois (tem uma 

irmã com 16 anos) e vive em Portugal há cerca de 3 meses. Atualmente, reside com o pai, mãe 

e irmã. 

A mãe descreve a aluna como uma adolescente simpática e de fácil relacionamento. 

 

2- Perfil de Funcionalidade do aluno por referência à CIF-CJ (Alínea c) d) do nº 3 do artigo 9º) 

Atividade e participação, Fatores ambientais, Funções do corpo 

 

Atividade e participação 

A aluna apresenta limitações significativas na sua capacidade de aprendizagem, memorização e 

aplicação de conhecimentos. As restrições ao seu desempenho são menos significativas, quando se trata 

de conceitos que estão relacionados com a vida prática (d1371.23). Apresenta limitações graves na sua 

capacidade em manipular ideias e conceitos, em especial as que implicam a utilização do pensamento 

abstrato (d1631.33, d1632.33).  

 

Manifesta dificuldades moderadas em levar a cabo, de forma autónoma, as tarefas escolares que lhe são 

propostas (d2102.22). Quando lhe são propostas tarefas múltiplas, apresenta limitações graves. 

Contudo, apesar de revelar uma grande insegurança, com a orientação/supervisão do adulto consegue 

realizar essas tarefas com algum sucesso. (d2202.23) Apresenta também limitações graves em focar a 

atenção, distraindo-se com o barulho na sala de aula. A sua colocação numa carteira junto do professor 

e intervenção frequente deste permite-lhe, apesar das muitas dificuldades realizar algumas tarefas de 

maior extensão/duração (d1601.23). 

 

A aluna apresenta dificuldades de comunicação ao nível da compreensão, receção e produção de 

mensagens orais (d3102.22) e, sobretudo, escritas (d325.33). 

O seu discurso é pouco percetível, devido ao tom de voz muito baixo, às dificuldades de articulação, à 

pronúncia e mudança de país e de língua. Utiliza um vocabulário bastante reduzido para o seu nível 

etário.  

Apresenta um deficiente domínio da técnica da leitura, faz, frequentemente, uma abordagem impulsiva 

desta tarefa, lendo apenas a primeira sílaba e tentando de seguida adivinhar a palavra. Quando 

consegue concretizar a leitura, esta é silabada, com perturbações de ritmo e sem respeito pela 

pontuação (d1660.33). 

 

Apresenta limitações graves na capacidade de compreender e interpretar do material escrito e em 

selecionar a informação mais relevante, o que condiciona significativamente a sua performance escolar. 

Não consegue recontar um texto que leu, ou ouviu ler. Consegue compreender e escreve apenas textos 

muito simples, com a ajuda do professor e/ou relacionados com a sua vida quotidiana, pelo que 

apresenta uma restrição moderada no seu desempenho (d1661.23).  

Tem uma caligrafia irregular, apresentando um ritmo lento nas execuções escritas. As suas dificuldades 

ao nível da produção escrita são muito acentuadas (d1700.33). Faz escrita fonética, com muitas 

omissões e trocas de letras, revelando dificuldades ao nível da perceção visuo-espacial. Por vezes, as 

produções escritas são difíceis de descodificar: apresenta limitações graves na sua capacidade de 

ordenar ideias, estruturar frases, utilizar o vocabulário adequado, bem como de aplicar as convenções 

gramaticais. Contudo, o apoio individualizado do professor contribui para que as restrições do seu 

desempenho, em contexto individual, sejam moderadas (d1701.23, d1702.23)  

 

A aluna também apresenta limitações graves ao nível do raciocínio lógico-matemático, do pensamento 

abstrato e conceptual. Em contexto individual, efetua operações de adição com transporte e subtração 

simples, com concretização (d1720.23), mas tem muita dificuldade na resolução de situações 



problemáticas simples (d1750.23). Identifica as moedas e notas do nosso sistema monetário, mas não 

sabe utilizá-las adequadamente. 

Na escola tem-se revelado uma aluna sociável e empenhada, embora algo tímida e insegura. A aluna 

não apresenta dificuldades de relacionamento com pares e professores (d71040.00, d71041.00). 

Adaptou-se ao novo meio escolar e às rotinas escolares, apesar das suas dificuldades ao nível da 

orientação temporal (d230.00).  

Em casa, é autónoma nas suas rotinas diárias e colabora nas tarefas domésticas, revelando especial 

interesse pela área da cozinha (d6300.00, d6401.00, d6402.00, d6405.00). 

 

Fatores ambientais 

A família da aluna, nomeadamente a Encarregada de Educação, é atenta e empenhada em acompanhá-

la, disponibilizando-se para colaborar com a escola (e310+3). A mãe é a figura privilegiada, face à 

figura paterna. A aluna descreve a irmã como seu modelo. A família tem noção das potencialidades e 

dos pontos fracos da aluna, preocupando-se em estimular a sua autonomia (e410+3). 

Não sabe utilizar o computador, nem a máquina de calcular, recusando-se a fazer uso deles (e130.3). 

Quando for ultrapassada esta atitude, estes instrumentos, poderão, futuramente, funcionar como 

facilitadores das aprendizagens.  

A aluna empenha-se mais nas tarefas quando está em contexto individual, tornando-se mais fácil a sua 

concentração.  

Apresenta muitas dificuldades em realizar tarefas que não apresentem um carácter prático, concreto e 

que não estejam de algum modo relacionadas com a vida quotidiana. 

Os materiais/fichas de avaliação elaborados especificamente para a aluna têm funcionado como 

facilitador importante. 

Os docentes têm estado atentos às suas dificuldades, procurando ajustar as estratégias/atividades às 

suas capacidades. (e330+3). 

Os seus pares têm contribuído para uma boa integração da aluna na turma (e325+3), auxiliando-a na 

resolução das tarefas com ela nas aulas (425+3). 

A aluna está inscrita no Centro de Saúde da sua área de residência, contudo não tem médico de família. 

Consultou um neurologista particular e aguarda consulta no Hospital para efetuar eletroencefalograma 

para despiste de eventuais problemas neurológicos (e5801.4, e5802.4). A intervenção bissemanal em 

Terapia da Fala revelou-se um facilitador substancial (e580+3). 

 

Funções do corpo 

Foi efetuada avaliação cognitiva em Outubro de 2008. Os resultados apontam para um nível 

global de funcionamento intelectual Deficiente, sem discrepância significativa de desempenho 

entre as tarefas que apelam a competências instrumentais (Deficiente) e as que apelam a 

conteúdos verbais (Deficiente).  

Assim, ao nível das funções mentais, a aluna apresenta deficiência grave ao nível das funções 

intelectuais (b117.3). No âmbito das funções mentais específicas, apresenta deficiência 

moderada nas funções da atenção (b1400.2 - Manutenção da atenção e b1401.2 Mudança da 

atenção), e deficiência grave ao nível nas funções cognitivas básicas (b163.3), memória 

(b1440.3 - Memória a curto prazo e b1441.3 - Memória a longo prazo) e da perceção visuo-

espacial (b1565.3); assim como nas funções cognitivas de nível superior - pensamento abstrato 

(b1640.3), organização e planeamento (b1641.3), flexibilidade mental (b1643.3) e resolução 

de problemas (b1646.3).  

A aluna foi avaliada em Terapia da Fala em Outubro de 2008. Verificou-se que, apesar de 

apresentar grandes dificuldades nas funções mentais que organizam a estrutura gramatical e as 

ideias para a produção de mensagens (b1672.3), há que atender ao facto da sua língua materna 



ser o crioulo. Quanto às funções da articulação, verificou-se que quando alertada, a aluna 

consegue melhorar a sua articulação (b320.1). Assim, recomendando-se que seja alertada pelas 

pessoas que a rodeiam para a necessidade de falar pausadamente e com precisão articulatória. 

Não apresenta alterações significativas ao nível das funções da fluência e do ritmo da voz 

(b330.0). O seu tom de voz baixo e hesitante deve-se à timidez. 

Dados os problemas de saúde manifestados na primeira infância, a aluna foi encaminhada para 

consulta de neurologia. Aguarda-se a realização de exames para despiste de eventuais 

problemas neurológicos (s110.8).  

 

Analisadas as dificuldades apresentadas pela aluna ao longo do seu processo de 

ensino/aprendizagem e consultada a informação clínica existente, concluiu-se que a mesma 

apresenta alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente ao nível cognitivo, 

resultando em dificuldades ao nível da aprendizagem e autonomia. 

 

3- Adequações no processo de ensino e de aprendizagem 

Medidas educativas a implementar (Alínea e) do nº 3 do artigo 9º) 

a) Apoio pedagógico personalizado  
A aluna deverá beneficiar de apoio pedagógico personalizado, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, visando: 

 a) – O reforço das estratégias utilizadas na turma, aos níveis da organização, do espaço e das 

atividades; 

b) – O estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem; 

c) – A antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos lecionados no seio da turma.  

 

Adicionalmente a aluna beneficiará de apoio educativo, por parte da Professora de Educação 

Especial, visando o desenvolvimento e reforço de competências específicas. 

b) Adequações curriculares individuais  
 

c) Adequações no processo de matrícula  
 

d) Adequações no processo de avaliação  
Alteração do tipo de prova ou instrumento de avaliação 

Dado que a aluna apresenta défice cognitivo e profundas lacunas no domínio dos pré 

requisitos, com dificuldades de memorização, assimilação/integração e aplicação de 

conhecimentos, as fichas de avaliação devem ser realizadas especificamente para a aluna, 

tendo em conta as competências mínimas definidas face ao seu nível de aquisições e 

competências.  

Dadas as acentuadas dificuldades reveladas ao nível da compreensão do material escrito, os 

docentes de cada área curricular deverão formular as questões de forma direta (evitando 

questões que impliquem relacionar conceitos); em linguagem simples; privilegiando as 

questões de verdadeiro/falso, escolha múltipla e preenchimento de lacunas. Sempre que 

possível, deverão recorrer a ilustrações de forma a facilitar a compreensão.  

Os instrumentos de avaliação deverão ser diversificados de forma a valorizar todo o trabalho 

realizado pela aluna, fornecendo-se orientações/ feedback durante a realização da tarefa. 

Condições de avaliação 

- Periodicidade 

Atendendo às acentuadas dificuldades de memorização, as fichas de avaliação deverão ser 

mais frequentes, de forma a abordarem menos conteúdos programáticos em cada ficha 



(servindo simultaneamente uma função formativa). 

- Duração 

Dado o ritmo lento de execução e as dificuldades de interpretação do material escrito, os 

professores curriculares poderão alargar o tempo concedido para a realização das fichas de 

avaliação. 

- Local de execução  

Dado que a aluna necessita de monitorização muito próxima, poderá realizar as fichas de 

avaliação nos espaços em que beneficia de apoio individualizado – apoio de educação 

especial; apoio pedagógico acrescido e sala de estudo – mediante solicitação prévia, por parte 

do docente curricular. 

e) Currículo específico individual  (currículo em anexo) 

 

Face ao perfil de funcionalidade da aluna e tendo em conta as suas limitações cognitivas (as 

quais envolvem dificuldades de compreensão; memorização; assimilação/ integração e 

aplicação de conhecimentos), considerou o conselho de turma ser necessário adotar um 

currículo específico individual. Este deverá incluir conteúdos conducentes à autonomia pessoal 

e social da aluna, dando prioridade ao desenvolvimento de atividades de cariz funcional, 

centradas nos contextos de vida, bem como à comunicação e à organização do processo de 

transição para a vida pós-escolar. Assim, serão eliminados os objetivos/ conteúdos em que a 

aluna revela manifesta incapacidade para obter sucesso, os quais serão substituídos por 

objetivos/ conteúdos específicos, visando a construção do seu projeto de vida futuro.  

(ver Anexos 1 e 2) 

f) Tecnologias de apoio X 

       

Computador - Tendo em conta o desenvolvimento de competências quer ao nível da 

coordenação visuomotora, quer ao nível das aprendizagens académicas (leitura, escrita, 

cálculo) funcionais, a utilização do computador é sugerida como uma ferramenta 

simultaneamente útil e indutora de motivação, não só através do processamento de textos mas 

também através da utilização de software educativo específico.  

 

Outras informações: 

 

 

 

4- Plano Individual de Transição (artigo 14º) 

(Anexar o PIT, sempre que exista) 

     Uma vez que a aluna apresenta necessidades educativas especiais que a impedem de 

adquirir as aprendizagens e competências definidas no currículo comum, será elaborado um 

Plano Individual de Transição destinado a promover a sua transição para a vida pós-escolar, o 

qual ficará anexo a este PEI. (ver Anexo 3) 

 
5- Responsáveis pelas respostas educativas (Alínea i) do nº 3 do artigo 9º) 

Identificação dos intervenientes Funções desempenhadas Horário 

 Professora de Educação 

Especial 

2ª Feira das 15:05 às 15:50 

4ª Feira das 10:50 às 11:25 

6ª Feira das 8:15 às 9:45 

 Psicóloga do SPO Sempre que necessário 

 APA Língua Portuguesa 5ª Feira das 8:15 às 9:00 

 APA Matemática 3ª Feira das 15:05 às 15:50 



 Ludoteca 2ª Feira das 10:50 às 11:25 

4ª Feira das 10:00 às 10:45 

 Clube de Música 2ª Feira das 15:50 às 16:35 

 

 Gravura - Professora 3ª Feira das 14:10 às 14:55 

 BE/CRE Informática   

 

3ª Feira das 9:00 às 9:45 

5ª Feira das 9:00 às 9:45 

 

6- Implementação e avaliação do PEI (Alínea j) do nº 3 do artigo 9º) 

Início da implementação do PEI 

Ano letivo ____/____ 

 

 

Avaliação do PEI 

A avaliação assume um carácter de continuidade, sendo que, as medidas educativas propostas 

serão avaliadas, no que diz respeito à sua implementação e eficácia, em conselho de turma, no 

final de cada período, envolvendo os vários intervenientes no processo educativo do aluno. 

Dos resultados obtidos com a aplicação das medidas estabelecidas neste PEI, será elaborado 

um relatório circunstanciado, no final do ano letivo. 

Este PEI poderá ser revisto a qualquer momento, se julgado necessário pelos vários 

intervenientes, mediante proposta devidamente fundamentada 

 

 

Transição entre ciclos 

 

 

7- Elaboração e Homologação (Alínea l) do nº 3 do artigo 9º) 

PEI elaborado por: 

Profissional Assinatura 

Directora de Turma  

Professora de Educação Especial  

Psicóloga Escolar  

 

Coordenação do PEI a cargo de (Educador de Infância, Professor de 1º ciclo ou Director de turma) 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________ 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico: 

Data: _____/______/_______ Assinatura: ________________________________________ 

 

Homologado pelo Conselho Executivo: 

Data: _____/______/_______ Assinatura: _________________________________________ 

 

Concordo com as medidas educativas definidas, 

Assinatura do Encarregado de Educação ___________________________________________ 

Data: _____/______/_______                            

 



 

Currículo Específico Individual (1) 

 

 

Nome do Aluno:  

Data de Nascimento:  

Estabelecimento de Ensino: 

Ano de Escolaridade:   5º    Turma:  

 

O Currículo Específico Individual preconizado para a aluna, visa o seu melhor nível de 

desenvolvimento, inserção e rendimento escolar, promovendo a sua autonomia e futura 

integração em formação pré-profissional, de acordo com as suas aptidões e interesses. 

 

A aluna não irá frequentar as disciplinas de História; Inglês e Matemática, as quais serão 

substituídas por outras atividades, de acordo com o a seguir exposto: 

 

Áreas Curriculares: 
 

Orientação geral sobre os conteúdos curriculares 
adequados: 
 

A aluna irá frequentar, no 
horário comum à turma 
onde está integrada, as 
disciplinas de: 
 
- Língua Portuguesa  
- Ciências da Natureza 
- Educação Visual e 
Tecnológica  
- Educação Musical 
- Educação Física  
- Área de Projeto 
- Formação Cívica 
- Estudo Acompanhado 
 
 

Os conteúdos curriculares, deverão ser orientadas para: 

- A manutenção/ consolidação das noções adquiridas nos 

domínios da leitura, escrita e cálculo, e sua adaptação / 

aplicação a situações do quotidiano. 

- A aquisição de noções básicas sobre o meio (natural/ social) 

envolvente 

- A valorização e reforço da sua autonomia pessoal e social, 

autoestima e autoconfiança 

- Aprofundar conhecimentos da vida e do mundo 

- A aplicação dos conhecimentos ao contexto da vida real  

- Fomentar e desenvolver a autonomia em relação às situações 

da vida escolar e quotidiana 

 

Tendo em conta as necessidades e potencialidades da aluna, 

assim como as suas limitações, deverá ser elaborado para 

todas as áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, o 

respetivo currículo. 

 
- Apoio Pedagógico 
Personalizado de 
Educação Especial, 
individualizado, por parte da 
Professora de Educação 
Especial - 4 tempos 
semanais de 45 minutos 

- Autonomia  
- Comunicação recetiva e expressiva  
- Orientação temporal 
- Cálculo 
- Organização visuo-espacial / motricidade fina/ 
- Abordagem à Informática 
(A abordagem dos conteúdos será integrada em atividades da 
vida diária) 

 

 

- Apoio Pedagógico 
Personalizado: 
Língua Portuguesa – 1 

- Consolidação de conhecimentos adquiridos e sua aplicação a 

situações práticas do quotidiano. 



tempo semanal de 45 
minutos 
Matemática – 1 tempo 
semanal de 45 minutos 

Clubes: 
 
- Ludoteca (2 tempos 
semanais de 45 minutos) 
- BE/ CRE ( 2 tempos 
semanais de 45 minutos) 
- Clube de Música (1 tempo 
semanal de 45 minutos) 
- Clube de Gravura (1 
tempo semanal de 45 
minutos) 

 

 

- Desenvolver competência ao nível da Informática 

- Desenvolver a sua competência visuo-espacial / motricidade 

fina 

- Desenvolver a sua capacidade de atenção/concentração 

- Desenvolver a criatividade  

- Criar e executar projetos simples 

- Conhecer diferentes materiais e técnicas e saber aplicá-los  

Nota: Estão a ser feitas diligências no sentido de a aluna poder colaborar em tarefas da área 
da cozinha no bar da escola. 
 

Atualmente a aluna beneficia de um Currículo Específico Individual com o seguinte 

horário. 

 

Horas 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

8:15 – 9:00 

 

 Ludoteca  EDM              7 AP. Port. AP.Educação 

Especial 

9:00 – 9:45 

 

 BE/CRE 

Informática  

EDM              7 BE/CRE 

Informática  

AP.Educação 

Especial 

10:00 – 10:45 

 

 LPO               9 Ludoteca  EDF LPO               9 

10:50 – 11:25 

 

Ludoteca  LPO               9 AP.Educação 

Especial 

EDF LPO               9 

11:40 – 12:25 

 

CNT            9 AP                14  EA                  9 CNT               4 

12:25 – 13:10 

 

EDF AP                14  EA                  9 CNT               4 

13:25 – 14:10 

 

     

14:10 – 14:55 

 

 Gravura     

15:05 – 15:50 

 

AP.Educação 

Especial 

APA Mat. FC                11 EVT              14  

15:50 – 16:35 

 

Clube de 

Música
 
 

 FC                11 EVT              14  

16:55 – 17:35  

EVT          14 

    

17:35 – 18:20  

EVT          14 

    



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS _______________________________________________ 

ANO LECTIVO ______/ ______ 

 
 

CURRÍCULO ESPECÍFICO INDIVIDUAL (2) 

 

Nome do aluno: _Y____________________________________________________________ Nº______ Ano 5.º Turma ______     

Área/Disciplina: Atividades da vida diária             Período a que se reporta: _______________________________ 

A – Adquiriu                       AP- Adquiriu Parcialmente                         EA – Em Aquisição                        NA – Não Adquiriu 

Conteúdos/áreas Competências a atingir A/AP/EA/NA Estratégias/Atividades Recursos/ Materiais 

 1ºP 2P 3ºP 
 

Comunicação expressiva 

Conversação 

 

 

Escrita 

 

Manter uma conversa 

Fazer recados simples 

Recontar uma história 

Recontar situações do dia-a-dia 

Conhecer e aplicar algumas regras 

gramaticais básicas  

Preencher impressos 

 

A 

AP 

EA 

AP 

 

EA 

AP 

 

A 

A 

EA 

A 

 

AP 

AP 

 

A 

A 

AP 

A 

 

AP 

A 

Conversação 

Transmissão de recados (oralmente) à Encarregada 

de Educação/Professores 

Copiar/Produzir pequenos textos (lista, recados, 

carta, postal, e-mail, histórias)  

Preenchimento de impressos 

 

Suportes imagéticos 

Textos 

Impressos 

Computador 

Comunicação recetiva 

Leitura 

Ler e compreender pequenos textos  EA AP A Consulta e leitura de pequenos textos 

Exercícios de escolha 

múltipla/correspondência/preenchimento de 

espaços/completamento de frases 

Diversos tipos de texto em suporte 

de papel e em suporte digital 

Conteúdos/áreas Competências a atingir A/AP/EA/NA Estratégias/Atividades Recursos/ Materiais 

 1ºP 2ºP 3ºP 

Motricidade 

Motricidade fina 

 

 Melhorar a coordenação visuo-

motora: 

- Escrever com letra legível 

- Escrever com uma letra de 

tamanho adequado 

- Escrever em cima da linha 

 

 

EA 

AP 

 

EA 

 

 

AP 

AP 

 

AP 

 

 

AP 

AP 

 

AP 

Desenvolvimento de atividades que impliquem a 

utilização do rato/cursores do computador 

Fazer enfiamentos 

Contornar formas 

Recortar/colar figuras 

Utilização da régua  

Computador 

Fios 

Contas 

Lápis de cor, papel/cartolina 

Régua 

Tesoura, Cola 



A – Adquiriu                        AP- Adquiriu Parcialmente                         EA – Em Aquisição                        NA – Não Adquiriu 

 
Conteúdos/áreas Competências a atingir A/AP/EA/NA Estratégias/Atividades Recursos/Materiais 

1ºP 2ºP 3ºp 
Orientação temporal 

Noções de tempo 

 Identificar os dias da semana/meses do ano 

 Identificar as estações do ano 

 Ler relógios analógicos 

 Recontar uma história e organizar os 

elementos sequencialmente/ Cronologicamente 

 Consultar um horário/calendário 

AP 

AP 

EA 

 

AP 

 

 

EA 

A 

AP 

AP 

 

AP 

 

 

AP 

A 

A 

A 

 

AP 

 

 

A 

Registo diário do dia da semana e do 

respetivo mês 

Leitura de textos 

Identificação de imagens 

Leitura de relógios 

Posicionamento dos ponteiros de acordo 

com a hora indicada 

Leitura de um horário/calendário 

Fichas de Trabalho 

Jogos interativos 

Relógio  

Horário/calendário 

Instrumentos de registo da 

evolução da aluna 

Cálculo 

Realizar operações 

 

Operar com dinheiro 

 

 

 Resolver situações problemáticas simples 

 Identificar moedas e notas 

 Relacionar o valor das moedas/notas entre si 

 Utilizar o dinheiro corretamente em situações 

simuladas de compra/venda 

EA 

 

 

EA 

 

EA 

 

EA 

 

AP 

 

 

AP 

 

AP 

 

AP 

AP 

 

 

AP 

 

AP 

 

AP 

 

Aconselhamento da Encarregada de 

Educação para possibilitar que a aluna faça 

pequenas compras com dinheiro 

Atividades para a identificação de moedas e 

notas 

Atividades para relacionar o valor de 

moedas/notas entre si 

Situações simuladas de compra e venda 

 

Fichas de Trabalho 

Jogos interativos 

Moedas e notas 

A – Adquiriu                         AP- Adquiriu Parcialmente                          EA – Em Aquisição                        NA – Não Adquiriu 
 

A Professora ______________________ 
 
 
 

Organização espacial 

 

 Executar simetrias 

 Unir pontos 

 Copiar formas geométricas 

simples 

 Percorrer labirintos  

 Fazer puzzles 

EA 

AP 

 

EA 

AP 

EA 

EA 

AP 

 

AP 

AP 

AP 

AP 

A 

 

AP 

A 

AP 

Reprodução de simetrias 

União de pontos 

Reprodução de formas geométricas 

Recomposição de figuras (puzzles) 

Fichas de trabalho 

Imagens 

Tesoura 

Labirintos/Puzzles 

Jogos Interativos 



 

 

 

 

 

 

 
Identificação do aluno 

Nome: Y 

Data de nascimento: 23 de Dezembro de 1993 

Morada:  

Telefone:  

Ano de escolaridade:  5º                                  Turma:  

Data do PIT: Ano Letivo ______/______ 

Período de implementação do PIT: _____/______ a ______/_______    

 

Docente responsável pelo grupo/turma:  

Docente de Educação Especial:  

 
 

I- Fase preparatória do processo de transição 
 
Situação (caracterização da problemática subjacente e situação escolar) 
 
A aluna é de origem cabo-verdiana. Está em Portugal desde o ano letivo 2008/09. 

Foi efetuada avaliação no inicio do presente ano letivo, tendo-se verificado que a 

aluna apresenta deficiência grave ao nível das funções intelectuais, das funções 

cognitivas básicas, das funções da atenção, memória e da perceção visuo-espacial; 

assim como das funções cognitivas de nível superior (pensamento abstrato, organização 

e planeamento, flexibilidade mental e resolução de problemas).  

Atualmente frequenta a turma 4 do 5º ano, beneficiando de um Currículo Específico 

Individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamento de Escolas  

Estabelecimento de ensino: Escola Básica 2,3  

Plano Individual de Transição 

 
(Decreto-Lei 3/2008) 



Competências / aptidões do(a) aluno(a) 
 

Competências Académicas 
 

Pontos fracos Pontos Fortes/Facilitadores 
 A aluna apresenta dificuldades significativas ao 

nível da aprendizagem, memorização e 

aplicação de conhecimentos.  

 A aluna apresenta dificuldades de comunicação 

ao nível da compreensão, receção e produção de 

mensagens orais e, sobretudo, escritas. 

 O seu discurso é pouco percetível, devido ao 

tom de voz muito baixo, às dificuldades de 

articulação, à pronúncia e mudança de país e de 

língua. Utiliza um vocabulário bastante 

reduzido para o seu nível etário.  

 Apresenta um deficiente domínio da técnica da 

leitura, faz, frequentemente, uma abordagem 

impulsiva desta tarefa, lendo apenas a primeira 

sílaba e tentando de seguida adivinhar a palavra. 

Quando consegue concretizar a leitura, esta é 

silabada, com perturbações de ritmo e sem 

respeito pela pontuação.  

 As suas dificuldades na compreensão e 

interpretação do material escrito e em selecionar 

a informação mais relevante condicionam 

significativamente o seu desempenho escolar. 

Não consegue recontar um texto que leu, ou 

ouviu ler.  

 Apresenta também uma caligrafia bastante 

irregular, apresentando um ritmo lento nas 

execuções escritas. Faz escrita fonética, com 

muitas omissões e trocas de letras.  

 A aluna apresenta acentuadas dificuldades ao 

nível do raciocínio lógico-matemático, do 

pensamento abstrato e conceptual. Apresenta 

muita dificuldade na resolução de situações 

problemáticas simples. Não sabe utilizar o 

dinheiro adequadamente.  

 Apresenta dificuldades na orientação temporal. 

 Quando os conceitos académicos são ancorados 

em situações da vida prática aumenta a 

motivação e melhora a performance da aluna. 

 Compreende e escreve textos muito simples, 

relacionados com a sua vida quotidiana. 

 Foi avaliada em terapia da Fala, tendo-se 

considerado que seria benéfica uma intervenção 

a este nível.  

 É empenhada e persistente. 

 É recetiva às tarefas propostas pelos docentes, 

não se importando de as executar repetidamente. 

 Revela interesse pela utilização do computador, 

podendo este funcionar como meio auxiliar para 

a escrita. O recurso ao computador para 

desenvolver a capacidade de escrita tem sido um 

fator motivador. 

 

 Efetua operações de adição com transporte e 

subtração simples, com concretização. 

 Identifica as moedas e notas do nosso sistema 

monetário. 

 Consegue ver as horas num relógio analógico 

(hora, meia hora). 

 Adaptou-se ao novo espaço escolar e às rotinas 

escolares. 

 
  



Competências Pessoais/Sociais 

 

Pontos fracos Pontos Fortes/Facilitadores 
 Apresenta grande timidez, muita insegurança e 

uma fraca autoestima no que se refere à sua 

performance escolar.  

 Não consegue comunicar de uma forma 

socialmente adequada a situações socialmente 

diversas 

 Ainda não é autónoma na utilização dos 

transportes públicos 

 Ainda não consegue utilizar o dinheiro 

adequadamente para fazer compras 

autonomamente 

 Na escola tem-se revelado uma aluna simpática 

e empenhada  

 Apresenta um bom relacionamento com pares e 

com professores  

 Em casa, é autónoma nas suas rotinas diárias e 

colabora nas tarefas domésticas, revelando 

especial interesse pela área da cozinha. 

 

 

 
Interesses/ Desejos/ Aspirações/ Expectativas do(a) aluno(a) 
 
A aluna tem noção das suas limitações e do facto de não conseguir efetuar o mesmo 
percurso escolar que os seus colegas.  
A aluna pretende melhorar as suas competências da leitura escrita, por ter consciência 
de que se trata de uma área em que tem muitas dificuldades e que será importante para 
o seu futuro. 
Pretende ingressar, logo que possível, no mundo do trabalho, se possível na área da 
culinária. 
 
Expectativas da Família  
 
A família tem consciência das limitações da sua educanda e de que esta não conseguirá 
ter um percurso escolar regular. Pretende que a sua educanda possa fazer uma 
formação profissional de forma a entrar no mercado de trabalho. 
 
Oportunidades de Formação 
 
Foram realizadas reuniões com as técnicas do CRI (Centro de Recursos para a 
Inclusão), com o intuito de estabelecer de um protocolo, para o próximo ano letivo, que 
permita à aluna complementar a sua formação escolar, com atividades de carácter pré-
profissional a tempo parcial, visando a transição para a vida pós-escolar. A aluna e a 
Encarregada de Educação efetuaram inscrição na mencionada instituição, tendo 
manifestado interesse pela formação na área de Serviços Doméstico-Sociais. 
 
 
 

II – Objetivos Gerais do Plano Individual de Transição 
 

Competências requeridas para: 

 o exercício de uma atividade ocupacional  

 o exercício de uma atividade profissional   

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptações/ Equipamentos especiais necessários: ------------------------------------------- 
 
Metas a atingir: 

Meta A atingir em: 

Concluir o 5º ano de escolaridade, adquirindo as competências definidas 

pelos docentes curriculares 

Ano letivo ____/____ 

Iniciar sensibilização à formação pré-profissional no CRI Ano letivo ____/____ 

Iniciar formação profissional no CRI para ingresso no mercado de trabalho Janeiro de _______ 

 

 

III – Implementação do Plano Individual de Transição 
 
Protocolos estabelecidos: 
 
 
 
 
 

 
 
Competências a adquirir: 
 
 
 

 

 
 

Instituição: No início do próximo ano letivo será estabelecido um protocolo com o CRI no sentido de 

permitir que a aluna se desloque 2 vezes por semana à referida instituição no âmbito de um programa de 

sensibilização à formação pré-profissional. 

Competências Académicas:  

 

Desenvolver as competências definidas pelos docentes curriculares no Currículo Específico (em anexo). 

 

Desenvolver as competências definidas no Plano de Intervenção de Educação Especial (em anexo): 

 

 Melhorar as competências da lecto-escrita (ler/escrever textos simples em situações práticas, 

conhecer e aplicar algumas regras gramaticais básicas) 

 Melhorar a caligrafia 

 Saber resolver situações problemáticas simples da vida diária 

 Saber utilizar o dinheiro em situações da vida diária 

 Melhorar a orientação temporal (ver as horas, consultar um calendário, horário de transporte, etc.) 
 

Competências Pessoais/Sociais: 

 

 Aumentar a sua autonomia pessoal e social, autoestima e autoconfiança. 

 Melhorar a comunicação expressiva de uma forma socialmente adequada 

 Desenvolver a autonomia em relação às situações da vida escolar e quotidiana.  

 Adquirir autonomia de transporte. 

As competências a adquirir no âmbito do programa de sensibilização à formação pré-

profissional a realizar no CRI serão definidas no início do próximo ano letivo pelos respetivos 

técnicos, em conjunto com a docente de educação especial, diretor de turma, encarregada de 

educação e aluna.  



Tarefas a realizar: 
 
 
 

 
 
Atividades de promoção da autonomia: 
 
 

 
 
 
 
 
Distribuição horária das actividades: 
 
 

* Atividades no contexto da turma 

Nota: As tarefas a realizar e a sua distribuição horária serão definidas no início do próximo ano letivo. 

 
 

Intervenientes na implementação do Plano Individual de Transição: 

Interveniente Função Papel 

   

   

   

   

   

   

Nota: Os intervenientes e a função/papel a desempenhar serão definidos no início do próximo ano letivo. 

Início Termo 2ª feira Local 3ª feira Local 
4ª 

feira 
Local 5ª feira Local 

6ª 

feira 
Local 

8.15 9.00           

9.00 9.45           

10.00 10.45           

10.50 11.25           

11.40 12.25           

12.25 13.10           

13.25 14.10           

14.10 14.55           

15.05 15.50           

15.50 16.35           

16.55 17.35           

17.35 18.20           

As tarefas a realizar serão estipuladas no início do próximo ano letivo. 

Em casa: A encarregada de educação deverá continuar a estimular a autonomia da sua 

educanda nas atividades da vida diária. 

A Encarregada de Educação deverá promover um treino de transporte no percurso casa – CRI – 

casa, de forma a preparar a frequência da referida instituição no próximo ano letivo. 

 

Na comunidade: Os docentes da aluna deverão promover a autonomia da aluna em relação às 

situações da vida escolar e quotidiana, atribuindo-lhe pequenas tarefas/responsabilidades. 

 



IV – Avaliação do Plano Individual de Transição 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Elaboração e Homologação do Plano Individual de Transição 
 

Data: ____/____/______ 

 

PIT elaborado por: 

Profissional Assinatura 

Professora de Educação Especial  

Psicóloga Escolar  

Directora de Turma  

 

Coordenação do PIT: 

Data: _____/______/_______                            

Assinatura: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico: 

Data: ___/______/_______                            

Assinatura: ___________________________________________ 

 

Homologado pelo Diretor: 

Data: _____/______/_______                            

Assinatura: ___________________________________________ 

 

Critério/ Instrumentos:  

No presente ano letivo a avaliação será feita em função das metas e de acordo com os 

critérios/instrumentos definidos por cada docente da aluna no Currículo Específico (em anexo).  

 

Intervenientes: Docentes da aluna, encarregada de educação e a aluna. 

 

Momentos:  

A avaliação assume um carácter de continuidade, sendo que, os resultados da implementação 

do PIT serão avaliados, no que diz respeito à sua adequação e eficácia, no final de cada 

período, envolvendo os vários intervenientes.  

Este PIT será revisto a qualquer momento, se julgado necessário pelos vários intervenientes. 
 

O Encarregado de Educação 

Data: _____/______/_______                            

Assinatura: ___________________________________________ 

O/A aluno/a 

Data: _____/______/_______                            

Assinatura: ___________________________________________ 


