
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO CRI

ANO LETIVO 2020/2021

1. Designação do Projeto

CRI – Centro de Recursos para a Inclusão

2. Entidade Promotora

CERCIPeniche

3. Professor(es)  Responsável(eis)

Paula Fernandes - Coordenadora do Departamento de Educação Especial.

4. Parcerias Estabelecidas

Agrupamento de Escolas de Peniche

CERCIPeniche

5. Alunos Envolvidos

O apoio técnico especializado das técnicas do CRI, numa perspetiva de continuidade de intervenção terapêutica de

anos anteriores, contemplou alunos que beneficiam de medidas seletivas e/ou adicionais, ao abrigo do disposto nos

artigos 9º e 10º do Decreto-lei 54/2018, de 6 de julho.  Assim,

● Fisioterapia – foram contemplados com este apoio 2 alunos: Henrique Carapeto e Gonçalo Alves.

● Terapia da Fala – foram abrangidos com este apoio 12 alunos: Diogo Ferreira, João Pedro Teixeira, Rúben

Valdez, Francisco Miguel Correia, Manuela Cruz da Luz, Martim Fonseca, Beatriz Ricardo Gonçalves, Gonçalo Alves,

Henrique Carapeto, David Correia, Ivan Pereira e Lucas Costa.

● Psicologia – foram beneficiados com este apoio 8 alunos: João Pedro Teixeira, Francisco Miguel Correia,

Fabiana Viola, Gonçalo Alves, Henrique Carapeto, Ivan Pereira, Lucas Costa e Rúben Gregório.

● Psicomotricidade – foram contemplados 8 alunos com este apoio: Diogo Ferreira, João Pedro Teixeira, Rúben

Valdez, Francisco Correia, Fabiana Viola, Gonçalo Alves, Henrique Carapeto e Rafael Valdez Silva.
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6. Fases / Calendarização

O desenvolvimento do plano de ação exige um trabalho colaborativo entre os intervenientes ao longo de todo o

processo, desde a identificação de necessidades até à implementação das ações definidas. Neste sentido foram

delineadas ações a cumprir e calendarizada a sua implementação.

Descrição das Ações:

1- Formação da Equipa - SET.

2- Desenvolvimento do Programa de Ação - de OUT. a JUL.

3- Atividade de Parceria - de OUT. a JUL.

- Ações de consolidação estratégica e metodológica

- Monitorização do Projeto

4- Avaliação centrada no trabalho desenvolvido:

- Professores, alunos, famílias e outros - DEZ. - MAR. - JUN/ JUL.

- Resultados do Projeto com os parceiros – JUL.

5- Reformulação do Projeto – Neste ano letivo, ainda não foi solicitado pela tutela o preenchimento do plano de

ação para o ano letivo 2021/2022.

6- Divulgação da informação e resultados do Projeto – JUL.

7. Breve Descrição das Atividades

O presente projeto dotou a escola de técnicas especializadas nas áreas de Psicologia, Terapia da Fala,

Psicomotricidade e Fisioterapia, que prestaram apoio terapêutico-pedagógico adequado às necessidades educativas

e pessoais dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, com medidas seletivas e adicionais.

Este ano letivo, no sentido de suprir a insuficiência de técnicos especializados, foi estabelecida parceria externa

com outra entidade (ITAD - Instituto de Apoio e Desenvolvimento), que proporcionou apoio especializado a 8 alunos

em Terapia Ocupacional, 12 alunos em Terapia da Fala e 8 em Psicologia.

Ao longo do ano letivo, as técnicas desenvolveram as seguintes ações:

- Apoio à avaliação especializada das crianças e jovens identificados para a equipa EMAEI;

- Apoio à elaboração, implementação e acompanhamento de Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP) e Programas

Educativos Individuais (PEI);

- Desenvolvimento de respostas educativas nos casos dos alunos com problemáticas de maior complexidade:

terapias, acompanhamento psicológico, entre outras;

- Desenvolvimento de ações de apoio à família, nomeadamente, contactos telefónicos regulares, aquando da

suspensão letiva causada pela pandemia e durante o período de confinamento, no caso dos alunos, cujos

Encarregados de Educação optaram pelo Ensino à Distância;

- Apoio na concretização das atividades previstas no Plano Anual de Atividades (PAA), nas que foram possível ser

realizadas devido à pandemia.

8. Cumprimento de Metas / Objetivos
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O Projeto constituiu uma mais-valia na resposta educativa a proporcionar aos alunos com necessidades educativas

especiais, constituindo um recurso valioso em prol do desenvolvimento de uma educação inclusiva, não obstante

algumas fragilidades. Trata-se de um projeto de continuidade que, na sua globalidade, não correspondeu

integralmente às expectativas de todos, técnicas, professores, alunos envolvidos e respetivas famílias,

destacando-se uma maior fragilidade no E@D.

As metas e os objetivos delineados foram progressivamente atingidos, havendo, no entanto, a registar fragilidades:

● Recursos humanos insuficientes, para responder às necessidades dos alunos, bem como para responder

atempadamente aos pedidos de identificação/avaliação;

● As técnicas são colocadas na escola tardiamente, quando já as aulas se iniciaram, o que condiciona todo o

trabalho inicial a desenvolver, obrigando a ajustes nos horários que já estão elaborados;

● Canais de comunicação de articulação entre técnicas, diretores de turma e professores de educação

especial;

● O número de horas atribuído pela tutela para apoio especializado nas diversas áreas ficou muito aquém do

solicitado;

● Devido aos constrangimentos causados pela pandemia, este ano letivo não foi possível proporcionar o apoio

habitual de hidroterapia aos alunos que dele necessitam;

● Durante o confinamento, muitos alunos ficaram sem contacto com algumas técnicas;

● Sala de estimulação multissensorial: espaço muito reduzido para a intervenção especializada com os alunos.

Propõe-se a possibilidade de retirar os móveis para libertar maior espaço e otimizar a intervenção, ou alargamento

da sala fechando o corredor do piso;

● O regime de ensino à distância (E@D), implementado em parte do 2º período, criou constrangimentos aos

alunos que necessitam de um apoio direto e contínuo por parte das técnicas especializadas, para a concretização de

atividades específicas e desenvolvimento das suas capacidades, de acordo com as suas necessidades educativas e

pessoais, cujos encarregados de educação optaram por este regime de ensino. Esta situação poderá ter causado

possíveis retrocessos nas aprendizagens já adquiridas. Ao contrário do ano letivo transato, este ano letivo, os alunos

que beneficiaram de medidas seletivas e/ ou adicionais, tiveram a possibilidade de usufruir destes apoios

presencialmente, em contexto escolar, tendo sido opção dos encarregados de educação fazê-lo ou não.

Há ainda a salientar os aspetos positivos:

● Desenvolvimento das ações previstas nos planos de intervenção;

● Intervenção consentânea com as necessidades e perfil de funcionalidade dos alunos;

● Co-responsabilização das técnicas nos processos de avaliação dos alunos com medidas seletivas e adicionais;

● Progressos nos domínios de todas as intervenções;

● Disponibilidade e profissionalismo de todas as técnicas, nomeadamente na elaboração de planos de trabalho

individuais e contactos telefónicos regulares, aquando do regime de E@D;

● Estabilidade de algumas técnicas o que permite o trabalho de continuidade e estabilidade aos alunos;

● Espaços adequados para desenvolver o apoio terapêutico.
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Aspetos a melhorar:

● Criar dinâmicas de grupo;

● Passar do modelo clínico para o modelo educacional, possibilitando que o apoio terapêutico seja prestado

em grupo ou à família, caso a técnica assim o entenda;

● Reunião inicial em setembro com a família dos alunos, técnicas do CRI, diretores de turma, para traçar o

plano de intervenção;

● Incluir as técnicas especializadas nas reuniões de Conselho de turma/Conselho de docentes;

● Reunião trimestral entre técnicas, professores de educação especial, assistentes operacionais e família para

ajustar e avaliar a intervenção;

● Marcar nos horários dos professores e técnicas uma hora mensal para reunião de discussão de casos.

Os índices de execução e de avaliação do Projeto evidenciaram a sua pertinência pedagógica, uma vez que as

terapêuticas disponibilizadas aos diferentes alunos assentam no princípio básico de tentar colmatar as suas

necessidades mais evidentes, de acordo com o seu perfil de funcionalidade. Com o apoio do CRI, a escola sentiu-se

mais segura na sua missão de responder aos alunos com problemas de grande complexidade que exigem

competências e recursos altamente especializados, mesmo no período do regime de E@D.

No que se refere às linhas de orientação subjacentes à dinâmica do Projeto será de realçar a atitude colaborativa

que emerge entre os profissionais envolvidos – professores, assistentes operacionais e técnicas - numa relação de

partilha e cooperação, que tem vindo a fortalecer a relação educativa. Também a relação interinstitucional tem

contribuído para a promoção de respostas inovadoras, otimizando a qualidade do trabalho desenvolvido.

Peniche, 20 de julho de 2021

A Coordenadora do Departamento de Educação Especial,

_____________________________________________________________

(Paula Fernandes)

4


