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Proposta de Alteração ao DL Nº 3/2008 

Contributo da OPP 

 

O presente documento surge como iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) na 

sequência da colocação em discussão pública da proposta de alteração do Decreto-Lei nº3/2008, de 

7 de Janeiro, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interministerial sobre o Regime Legal da Inclusão 

Escolar, e tem como objetivo apresentar um contributo reflexivo e prático para a implementação 

das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão – resultado da mobilização de um agregado de 

contribuições educacionais, científicas e profissionais específicas da Psicologia. 

 

A OPP manifesta o seu apoio explícito e louva o compromisso aqui manifesto com a conceção de 

uma educação e de uma escola inclusiva onde todos e cada um dos alunos encontrem respostas 

para a realização máxima do seu potencial. Consideramos que a proposta em causa contempla as 

condições fundamentais para a prestação de um serviço educativo Inclusivo, de Excelência e 

representa uma mudança de Paradigma no que respeita à sua conceção. Mais, também no que se 

refere às propostas de operacionalização que aqui se pretendem, assentes num modelo de 

Prevenção Universal (dirigido a todos) se reforça esta mudança paradigmática, permitindo o acesso 

de todos os alunos a uma aprendizagem de qualidade, ao sucesso escolar e a condições de saúde e 

de bem estar psicológico que lhes permitirão aumentar a resiliência e participar de forma saudável e 

ativa na sociedade, presente e futuramente. Por fim, a centração nas potencialidades do aluno e na 

sua relação com os seus diferentes contextos de vida enquanto simultaneamente recursos à 

intervenção, e não apenas uma centração nas suas dificuldades específicas, problemas ou 

diagnósticos, representa mais um contributo essencial à mudança de Paradigma, influenciando 

positivamente as práticas de intervenção em contexto escolar e a respetiva avaliação empírica das 

mesmas. 

 

Sublinhamos como aspetos positivos o carácter holístico, compreensivo e integrado que norteia a 

proposta, assente num modelo multinível de organização das medidas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão, que garante a existência de um contínuo de repostas à diversidade de necessidades de 

todos os alunos e a acessibilidade ao currículo.  

 

Destacamos, ainda, outros aspetos distintos e inovadores nesta proposta, tais como a diferenciação 

pedagógica; o envolvimento dos pais/encarregados de educação e dos próprios alunos no seu 

processo de ensino-aprendizagem, promovendo assim as suas competências autorregulatórias; as 

garantias de não sobreposição de intervenções; a referência explícita às questões de 

confidencialidade e proteção dos dados; bem como o reforço e valorização do estabelecimento de 

parcerias externas para apoio aos alunos. 

 

Ao valorizar um racional que dinamiza os modelos e metodologias acima referidos, e a estes recorrer 

enquanto instrumentos de inclusão e eficácia educativa, esta proposta legislativa está alinhada com 

uma visão e conceção mais atuais de inclusão e de Educação Inclusiva, fundamentada nas mais 

recentes evidências científicas das Ciências e da Psicologia da Educação. Ao reforçar o papel de  



COMENTÁRIOS TÉCNICOS E CONTRIBUTOS OPP 

3 

 

 

 

todos os intervenientes do sistema educativo na mobilização de respostas adequadas para todos os 

alunos, sejam elas universais, seletivas e/ou adicionais, demarca-se assim das propostas legislativas 

anteriores neste âmbito, abandonando o conceito e a conceção de Educação Especial, sem com isso 

deixar cair o espaço para, sempre que necessário, atuar na prevenção remediativa ou indicada, 

através de intervenções intensivas a realizar por técnicos especializados, bem como pelos docentes 

da educação especial. 

 

 

Sugestões de Melhoria 

 

Reconhecidas as inúmeras mais-valias das conceções teóricas subjacentes ao documento 

apresentado, consideramos contudo necessário reforçar alguns aspetos no que diz respeito aos 

mecanismos operativos de implementação e avaliação da proposta em discussão, pelo que pretende 

aqui a OPP apresentar em seguida um conjunto de ações de melhoria que a visam complementar e 

enriquecer. 

 

Apresentar-se-ão um conjunto de sugestões e recomendações, seguindo a estrutura do documento 

original, de modo a facilitar a leitura e identificação dos pontos em discussão. 

 

 

Preâmbulo 

 

No âmbito das prioridades de ação governativa, a aposta inclusiva de todos deverá possibilitar a 

aquisição de um nível de educação e formação que permita não apenas a sua plena integração social 

(vide parágrafo 1), mas também e em primeiro lugar o seu pleno desenvolvimento, em todas as suas 

dimensões. Do mesmo modo, pensamos que no centro da ação da escola deverá em primeiro lugar 

estar o Aluno e não o currículo e as suas aprendizagens (vide parágrafo 2).  

 

Ainda neste ponto, alinhados com uma visão positiva centrada nas potencialidades e competências 

dos alunos, a linha de orientação principal deverá concentrar-se não apenas na importância de 

conhecer as “barreiras” que cada aluno possa ter no acesso ao currículo e às aprendizagens, mas 

também os seus “facilitadores”, de modo a conduzir todas as ações necessárias à gestão dos 

processos que apoiam o desenvolvimento do aluno até ao limite das suas potencialidades, 

permitindo assim também elevar os padrões de qualidade do ensino e da formação que lhe é 

disponibilizado e incluindo, deste modo, a resposta aos alunos com altas capacidades, aspeto de 

particular relevância que consideramos descurado ao longo do documento. 

 

No que respeita ao modelo adotado de intervenção multinível no acesso ao currículo (vide parágrafo 

3), para além da referência introdutória à opção por medidas organizadas em diferentes níveis de 

intervenção, a OPP considera que deverá: 

 

1.  

2.  



COMENTÁRIOS TÉCNICOS E CONTRIBUTOS OPP 

4 

 

 

 

3. explicitar-se a sua organização num continuum de intervenção flexível (e não em níveis 

estanques), o que significa que um mesmo aluno poderá estar simultaneamente integrado 

nos vários níveis preventivos em função das suas necessidades; 

4. explicitar-se que as medidas a implementar deverão caracterizar-se pela sua 

intencionalidade, progressividade e que deverão ser implementadas de forma sistemática 

no tempo; 

5. explicitar-se que a definição das medidas a implementar resulta de um processo de tomada 

de decisão decorrente de uma avaliação e monitorização sistemáticas das necessidades e 

dos progressos dos alunos, para além da já mencionada no documento monitorização do 

trabalho e da eficácia das medidas implementadas. 

6. contemplar a organização de sistemas e medidas de resposta de suporte igualmente focados 

no desenvolvimento de competências socioemocionais, no comportamento positivo e na 

gestão de transições ou crises, já que tantas vezes os comportamentos constituem eles 

próprios barreiras ou facilitadores no acesso às aprendizagens. Deverá também a este nível 

prever-se medidas e planos de intervenção e monitorização do comportamento. 

 

 

Chamamos a atenção para o uso do termo “necessidades educativas especiais”, o qual poderá 

parecer incoerente com a proposta de conceção apresentada neste documento (vide parágrafo 4). 

 

 

Adicionalmente a esta proposta preambular, a OPP recomenda vivamente a introdução de um 

Artigo especialmente dedicado à Avaliação, onde se incluiriam os procedimentos, formas e 

momentos de avaliação e monitorização sistemáticas das necessidades e dos progressos de cada 

aluno em cada um dos níveis de suporte, bem como a sua articulação com as formas de avaliação 

diagnóstica, formativa e sumativa e, muito particularmente, com a avaliação de competências, isto 

é, uma avaliação do saber em ação, que integra conhecimentos, capacidades e atitudes favoráveis à 

aprendizagem. 

 

Por fim, a OPP sugere que este documento, para além de considerar o Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória, deverá prever explicitamente uma referência ao estreito alinhamento com 

os Projetos de Autonomia e Flexibilidade Curricular, as Medidas de Promoção do Sucesso Educativo, 

bem como com o Referencial Técnico para a Intervenção do Psicólogo em contexto escolar, o 

Referencial de Educação para a Saúde, o Referencial de Educação para o Desenvolvimento (Pré-

Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário) e com a Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania. 

 

 

Artigo 2º (Definições) 

 

No ponto ii) deste Artigo, as adaptações curriculares não significativas remetem para as 

aprendizagens essenciais de modo a desenvolver as competências previstas no perfil dos alunos no 

final da escolaridade obrigatória. Esta premissa é relevante e alinhada. No entanto, deveriam  
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igualmente ser tomadas como referência competências a curto e médio prazo, nomeadamente 

relativas ao final do ano letivo e ao final de ciclo, alinhadas com as competências previstas no perfil 

dos alunos no final da escolaridade obrigatória. Esta opção permitiria uma melhor operacionalização 

das adaptações a efetuar ao nível dos objetivos e dos conteúdos. 

 

Pensamos neste artigo ser igualmente relevante a introdução de um novo ponto referente aos 

facilitadores da aprendizagem enquanto medidas de gestão curricular que poderão ser adotadas, 

contemplando especificamente as circunstâncias e potencialidades do contexto que poderão ser 

acionadas enquanto recursos para a aprendizagem, nomeadamente as circunstâncias estruturais e 

organizacionais como o recurso à reorganização temporária de turmas do mesmo ano de 

escolaridade, à rotatividade de alunos ou de professores, à planificação dos TPC´s, aos horários e 

tempos de intervalo, à interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, entre outros. 

 

 

Artigo 3º (Princípios Orientadores) 

 

Neste Artigo, a OPP considera que seria muito pertinente a introdução de 3 princípios igualmente 

orientadores da Educação Inclusiva: 

 

a) Qualidade, referente à qualidade e inovação do sistema de educação e formação, aos 

métodos, técnicas, instrumentos e atividades de suporte à aprendizagem e inclusão, tal 

como sugerido na Agenda 2030 da ONU – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Deverá ainda referir-se a intervenções baseadas na qualidade e eficácias cientificamente 

validadas, uma vez que este é um pressuposto básico do modelo de intervenção multinível.  

b) Avaliação, referente à avaliação sistemática das medidas de suporte, dos processos e dos 

resultados das intervenções levadas a cabo pela equipa multidisciplinar. A avaliação prevê 

um conjunto de ações de melhoria contínua e pressupõe a transparência do trabalho 

efetuado pelos diferentes intervenientes da comunidade educativa. 

c) Formação e Desenvolvimento Profissional contínuos de todos os elementos envolvidos no 

processo de educação inclusiva, no âmbito do racional, dos métodos, técnicas e estratégias 

de intervenção e de avaliação associados aos diferentes níveis das medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão; e ainda no âmbito dos modelos de resolução de problemas, da 

autorregulação das aprendizagens e do trabalho colaborativo e interdisciplinar, assumindo-

se diferentes níveis de formação em função do grau de especialização de cada interveniente. 

Em suma, a implementação desta nova proposta, bem como as ações continuadas que dela 

resultam, deverá prever a formação contínua e o desenvolvimento profissional dos 

docentes, docentes de educação especial, assistentes operacionais, coordenadores e órgãos 

de gestão, pais, bem como dos técnicos especializados; assim como ações de consultoria 

que permitam monitorizar e aumentar a adequação, a qualidade e a eficácia das 

intervenções. 
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Artigo 4º (Participação dos Pais e Encarregados de Educação) 

 

A OPP valoriza e reforça a importância e a necessidade do envolvimento e participação ativos, quer 

dos Pais/Encarregados de Educação, quer dos próprios alunos no processo educativo inclusivo, uma 

vez que estes constituem fatores basilares para a eficácia da aplicação de um modelo multinível. 

No ponto 2 deste artigo, considera-se em falta a possibilidade e o dever dos pais se comprometerem 

na implementação de medidas de suporte que possam ser acionadas para o contexto familiar, em 

articulação com o contexto escolar, no âmbito do plano de intervenção previsto no Relatório 

Técnico Pedagógico. 

 

 

Artigo 5º (Linhas de Atuação para a Inclusão) 

 

Consideramos que a reconfiguração estrutural e organizacional da escola tendo em vista a inclusão 

de todos os alunos não se pode ficar pela alteração das estruturas de apoio e pela mudança no 

processo de identificação da diversidade dos alunos. É necessário vincular toda a escola num 

processo de mudança cultural, organizacional e funcional baseado num modelo multinível e que tem 

como valores essenciais a prevenção e a inclusão de todos. É necessário assumir as transformações 

na gestão do currículo, na prática pedagógica e na sua monitorização, que implicam uma 

metodologia de aplicação universal a toda a escola e esta deverá anteceder a própria inclusão das 

linhas de atuação nos documentos orientadores. 

 

 

Artigo 6º (Objetivos das Medidas de Suporte à Aprendizagem) 

 

A OPP reforça aqui a necessidade de dotar o sistema com os recursos técnicos qualificados 

necessários para uma Educação Inclusiva, nomeadamente no que diz respeito aos Psicólogos. 

Salienta-se que a importância da intervenção psicológica em contexto escolar é inquestionável e 

elemento fulcral ao cumprimento dos desafios da Educação Inclusiva. Os benefícios da presença de 

Psicólogos e da intervenção psicológica nas escolas em muito excedem o apoio a alunos com 

vulnerabilidades, sendo antes um suporte a toda a comunidade educativa e uma mais valia para 

todos os agentes educativos, incluindo todos os alunos, pais e encarregados de educação, 

professores, outros técnicos, assistentes operacionais e direções, numa abordagem universal. Estas 

mudanças vêm conferir ao Psicólogo um papel central nos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 

agrupadas, papel este que não se compactua com a interrupção da sua necessidade ou presença. 

Reforça-se então o caracter permanente da sua atuação e logo a urgência da sua intervenção ser 

regular e continuada no tempo. Isto também, por um lado, porque parte da sua intervenção tem 

necessariamente que ocorrer em janelas de oportunidade para o desenvolvimento das crianças e 

jovens e para a resolução das suas tarefas de vida e, por outro, a sua intervenção tem períodos de 

maturidade próprios que resultam de uma atuação consistente, progressiva e sistemática.  

 

É igualmente importante que se reflita sobre a desigualdade no acesso das escolas a quaisquer 

outros recursos humanos e materiais necessários à implementação das medidas de suporte à  
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aprendizagem e à inclusão. Esta preocupação é tanto mais relevante quando os recursos se 

organizam, atualmente, por agrupamentos, mas os alunos e a sua diversidade de necessidades está 

presente em cada uma das escolas. Por fim, a criação de Centros de Apoio à Aprendizagem não 

deverá sobrecarregar os profissionais da escola e deverá também incluir os recursos humanos 

especializados necessários à sua eficácia, permitindo o acesso de todos os alunos, como preconizado 

no documento. 

 

 

Artigo 7º (Níveis das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão) 

 

A proposta de lei em causa deve ser o mais clara possível na valorização da diferença do indivíduo 

(aluno) face ao seu grupo (devendo esta diferença incidir também sobre os estilos/preferências de 

aprendizagem) e na valorização de uma perspetiva Preventiva. Neste sentido, e tendo em conta que 

o foco são todos os alunos, a diversidade deve ser considerada a regra e não a exceção, e julgamos 

mais adequado usar uma linguagem que apontasse para a interação aluno-currículo e não 

determinar a mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão em função de 

“necessidades educativas especiais”, as quais enfocam apenas o aluno e o seu défice. O modelo de 

intervenção multinível prevê o desenvolvimento de práticas pedagógicas que permitam a todos os 

alunos o acesso às aprendizagens, perspetivando as dificuldades de acesso ao currículo como 

problemas de estratégias e práticas pedagógicas e não como problema do aluno e das suas 

dificuldades. É de acordo com esta abordagem que, em função da resposta do aluno e de acordo 

com o seu perfil de aprendizagem, surge a necessidade de flexibilizar e de diferenciar as práticas 

pedagógicas.  

 

No ponto 2 do Artigo 7, seria por isso importante um ajuste ao termo “necessidades educativas 

especiais” utilizado, bem como ao longo de todo o documento.  

 

 

Artigo 8º (Medidas Universais de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão) 

 

Em termos gerais o documento carece de uma especificação (que contribuiria para se denotar uma 

consequente atribuição de importância e ênfase) das medidas universais e de como as 

operacionalizar.  

Em particular, a medida de diferenciação pedagógica deve ser especificada (e igualmente definida 

no Artigo 2). A aposta na diferenciação pedagógica tem como principais implicações alterações 

organizacionais no ensino-aprendizagem. Assim, poder-se-iam aqui tomar como exemplos de 

diferenciação pedagógica: trabalhos de projeto, reorganização dos espaços e tempos letivos, como o 

trabalho de pequenos grupos ou de pares, seminários e apresentações por professores e alunos, 

atividades flexíveis, apoio tutorial, convites a agentes da comunidade para divulgação do saber e da 

cultura, dinâmicas de resolução de problemas, métodos de autorregulação das aprendizagens, 

trabalho em pares pedagógicos, coadjuvação, rotatividade de alunos e de professores, entre outros. 

A opção por estas medidas deverá ocorrer apenas durante os períodos de tempo considerados  
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necessários em função das mudanças pretendidas e não obrigatoriamente ao longo de todo o ano 

letivo. 

 

 

Artigo 9º (Medidas Seletivas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão) 

 

Pensamos que neste ponto se deveriam incluir, enquanto medidas seletivas, os programas de 

desenvolvimento socioemocional, amplamente estudados em termos da sua validação científica e 

eficácia.  

 

 

Artigo 10º (Medidas Adicionais de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão) 

 

Pensamos que a atribuição de produtos de apoio deveria ser alargada a “atribuição de serviços e 

produtos de apoio”. Por exemplo, seria importante garantir a possibilidade de definir terapias e 

intervenções especializadas e personalizadas. 

 

Artigo 11º (Identificação dos Recursos Específicos de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão) 

 

Pensamos que os Serviços de Psicologia, disponíveis nas escolas, deveriam vir discriminados no 

ponto 2 enquanto recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

 

 

Artigos 12º e 13º (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e Centro de Apoio à 

Aprendizagem) 

 

A presente proposta legislativa implica alterações na forma como a escola e as estruturas de apoio 

se encontram organizadas, assim como nos recursos organizacionais específicos de apoio à 

aprendizagem e à inclusão, designadamente na constituição e funcionamento da Equipa 

Multidisciplinar de apoio à educação inclusiva e na criação do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

  

As atribuições da Equipa Multidisciplinar são aqui reconfiguradas e as suas funções de 

consultoria/apoio aos docentes são reforçadas, aumentando o seu potencial para envolver todos no 

processo de inclusão. A ação da Equipa Multidisciplinar consubstancia-se num modelo colaborativo 

e não de especialistas, numa lógica agregadora de diferentes perspetivas e ações para a promoção 

do sucesso escolar de todos e de cada um. Contudo, julgamos necessário esclarecer a especificidade 

da contribuição de cada elemento – as suas funções na equipa.  

 

Os Centros de Apoio à Aprendizagem passam a ser espaços de referência e não “espaços de 

permanência”, privilegiando a inclusão nas turmas, nas rotinas e nas atividades da escola. Contudo é 

necessário esclarecer e operacionalizar as suas atribuições. 
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O ponto 10 do Artigo 12 utiliza o termo “Plano Educativo Individual” onde, supostamente deveria 

constar “Programa Educativo Individual”. 

 

 

Artigo 20º (Processo de Identificação de Necessidades de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à 

Inclusão) 

 

Embora haja a referência à necessidade de uma intervenção o mais precoce possível – e esta seja 

uma condição sine qua non para o bom funcionamento, a qualidade e a eficácia do modelo 

multinível proposto – este aspeto não está suficientemente explicitado. Por exemplo, deve no ponto 

1 estar prevista a realização de rastreios e monitorização regular de todos os alunos.  

 

É ainda de sublinhar que os pareceres e/ou relatórios de Avaliação Psicológica ou Psicopedagógica 

não são considerados, no ponto 3, para a determinação de necessidades de suporte. Neste ponto, a 

OPP salienta a competência e autonomia dos Psicólogos nos procedimentos de identificação e 

avaliação dos problemas de saúde psicológica, assim como nos processos de tomada de decisão com 

eles relacionados.  

 

Pese embora seja meritória a proposta de agilização, os prazos referidos neste processo, nos pontos 

4 e 5, parecem ser muito curtos, atendendo aos procedimentos previstos e podendo estar 

dependentes da colaboração de outras estruturas (por exemplo, da colaboração da Equipa de Saúde 

Escolar dos ACES/ULS). 

 

 

Artigo 21º (Relatório Técnico Pedagógico) 

 

Na alínea c) do ponto 2, consideramos que o modo de avaliação de cada medida, para além de 

incluir os objetivos e metas, deverá incluir os indicadores de resultados. 

 

 

Artigo 25º (Adaptações ao Processo de Avaliação) 

 

Pensamos que o ponto 2 deveria fazer referência a outras propostas de adaptação ao processo de 

avaliação, tais como as cotações ponderadas ou as questões de escolha múltipla que recorrem à 

memória por evocação. 

 

 

Artigo 29º (Certificação) 

 

Parece necessário clarificar se a certificação final de escolaridade obrigatória concedida a um aluno a 

quem foram aplicadas medidas adicionais, mesmo que apenas em algumas áreas do currículo, lhe 

permite prosseguir estudos. 

 



COMENTÁRIOS TÉCNICOS E CONTRIBUTOS OPP 

10 

 

 

 

Artigo 32º (Monitorização e Avaliação) 

 

Ao modelo multinível subjaz a necessidade imperiosa de utilizar metodologias de comprovada 

eficácia empírica e de avaliar periodicamente os resultados obtidos. Nesse sentido, destacamos a 

necessidade de reforçar a monitorização e a avaliação da eficácia das medidas implementadas. 

Embora esta necessidade seja reconhecida, não são clarificados os mecanismos que lhe subjazem. 

Por exemplo, não se esclarece como são monitorizadas e avaliadas as medidas universais, como a 

diferenciação pedagógica, por exemplo.  

Sobre este ponto, solicitamos a releitura da proposta por nós apresentada no âmbito dos Princípios 

Orientadores, assente na Avaliação. 
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