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Educação Especial 

Crianças e Jovens com Necessidades Educativas Especiais 

 

Inclusão 

 

“Toda a pessoa tem direito à educação…” 

Artigo 26.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem (Adoptada e 

proclamada pela Assembleia Geral na sua Resolução 217A III de 10 de Dezembro de 

1948) 

“A criança deficiente tem direito a cuidados especiais, educação e formação 

adequados que lhe permitam ter uma vida plena…” 

Convenção sobre os Direitos da Criança, Adoptada pela Assembleia Geral nas 

Nações Unidas, em 20 de Novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de 

Setembro de 1990. 

 

 

Assim sendo, é imperativo que os direitos das crianças e jovens com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) tenham um lugar de relevo nas prioridades de 

implementação de condições adequadas no Sistema Educativo. Desde os anos 60 que se 

adoptaram novos conceitos e práticas com vista a responder ao desafio intrínseco às 

(NEE) nas crianças e jovens. 

Nesse contexto, o papel da Escola nas sociedades foi sendo questionado face a 

diversas alterações que ao longo dos tempos se têm verificado, nomeadamente o 

alargamento da escolaridade, o aumento dos índices de alfabetização e a crescente 

mobilidade das sociedades. 

 Muito há para ser feito no sentido de encontrar soluções adequadas de forma a 

proporcionar ensino de qualidade a todos os alunos necessitados, independentemente de 

serem ou não portadores de deficiência. 

No momento actual, verificam-se muitas lacunas nos estabelecimentos de 

ensino, sendo que, uma das principais explicações para o fenómeno de um processo de 

inclusão pouco adequado está relacionada com o facto de, modo geral, a Escola não se 
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apresentar estrutura de forma a dar resposta às verdadeiras necessidades das crianças e 

jovens com NEE. 

Todas as crianças e jovens têm direito a uma vida digna, desfrutar da saúde, 

educação, apoios sociais, apoios especializados. Portanto, cabe ao Sistema Educativo 

implementar um programa individual e multidimensional de maneira a garantir todo o 

apoio adequado a estas crianças e jovens. 

É desejável que, tão cedo quanto possível, as crianças e jovens com NEE sejam 

colocados em classes regulares, de modo a proporcionar o seu envolvimento num 

contexto dito normalizado. Para tal é necessário que as escolas disponham de recursos 

humanos e equipamentos adequados às suas necessidades. Para dar cumprimentos a 

esse objectivo é necessário adoptar políticas direccionadas com recursos humanos 

especializados e equipamentos adequados. 

Uma das soluções encontradas é a adopção do modelo de Escola Inclusiva. 

Trata-se de um modelo de Escola que congrega alunos sem necessidades especiais e 

alunos com necessidades especiais, entendendo-se por necessidades especiais o 

conjunto de alunos em risco educacional, dotados e sobredotados (talentosos) e com 

necessidades educativas especiais. Este conceito de Escola é uma “ferramenta-chave” 

que vem dar resposta às necessidades de integração de crianças e jovens com NEE. 

Dotada convenientemente, a Escola tem a responsabilidade de reestruturar o 

plano curricular dos alunos com NEE, designadamente a concretização do Plano 

Educativo Individual (PEI), que consiste em avaliar o aluno num plano 

multidimensional, apartir de uma equipa multidisciplinar ou designada de Equipa de 

Programação Educativa Individualizada (EPEI). Para tal, é necessária a cooperação 

da família, do professor regular, dos professores especializados e da comunidade em 

geral. Assim, é preciso ter em conta que as NEE distinguem-se em três tipos: tipo 

Temporário, tipo Severo e ainda do tipo definitivos. Portanto, considerando que uma 

percentagem das NEE é de carácter temporário, para estes casos são criados os Planos 

de Integração Temporários (PIT).  

O conceito de “integração” tem de ser verdadeiramente debatido de modo a que 

sejam mudadas as mentalidades da sociedade em geral e em particular de todos os 
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profissionais que trabalham directa ou indirectamente com as crianças e jovens com 

NEE.  

O Tratado de Salamanca refere:                                                                           

(...) as escolas comuns com esta orientação inclusiva são o meio mais eficaz de 

combater atitudes discriminatórias, criando comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e conseguindo educação para todos; além 

do mais, elas oferecem uma educação eficaz para a maioria das crianças e 

melhora a eficiência e em última análise o custo-benefício de todo o sistema 

educacional. (SALAMANCA, 1994) 

 

Segundo o editor da revista Exceptional Parent, que numa “Nota do editor” 

(Setembro,1993) afirma: 

“A inclusão, tal qual é discutida por vários autores, não é uma realidade em 

muitas comunidades. Estes autores argumentam que uma verdadeira inclusão deve 

considerar um conjunto de serviços de apoio, não só para a criança com NEE, mas 

também para todos aqueles envolvidos na sua educação. 

Quando a criança com NEE é meramente colocada na classe regular sem os 

serviços de apoio de que necessita e/ou quando se espera que o professor do ensino 

regular responda a todas as necessidades dessa mesma criança sem o apoio de 

especialistas ou terapeutas, isto não é inclusão. Nem é educação especial ou educação 

regular apropriada, é educação irresponsável. Todos nós devemos estar preparados para 

denunciar situações em que a criança é “atirada” para a classe regular sem apoios 

apropriados. Infelizmente, em muitas comunidades, alguns administradores estão a 

tentar promover estes “despejos” chamando-lhes inclusão”(p24). 
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