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Formação  - Práticas inclusivas nas Necessidades Especiais 

de carácter permanente. 

 

Óbidos, 4-6 de Julho 2011 

 

Apresentação da Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência do 

Agrupamento de Escolas de Santa Catarina – 4 Julho (17h – 17.45h) 

 

Tema - A Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência – Um espaço de Partilha 

 

 Uma necessidade feita realidade. 

Professora Ana Couto,  

Coordenadora de Educação Especial do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina 

 

 Um espaço de partilha. 

 

Professora Helena Maia,  

Coordenadora da U.A.A.M. do Agrupamento de Santa Catarina 

 

 A partilha no modelo de intervenção e na sensibilização da comunidade.  

Professora Teresa Miguel, 

 Professora na U.A.A.M. do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina 
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A Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência – Um espaço de Partilha 

 

 Uma necessidade feita realidade. 

O Agrupamento de Escolas de Santa Catarina teve a sua origem no ano 

lectivo de 1993/94 e integrou crianças e jovens oriundos das freguesias de 

Carvalhal Benfeito e Santa Catarina. Posteriormente, em 2007 o 

Agrupamento alargou-se, passando a integrar as Escolas da freguesia de 

Alvorninha. 

Entretanto, no universo dos alunos do Agrupamento, existiam quatro 

crianças que apresentavam um perfil de funcionalidade com acentuadas 

limitações e que se enquadravam na tipologia da multideficiência. Apesar de 

todos os esforços desenvolvidos para a sua inclusão, apresentou-se 

prioritário criar uma resposta educativa adequada que garantisse meios e 

recursos diversificados, proporcionando-lhes a aquisição de aprendizagens 

significativas e o desenvolvimento de autonomia pessoal e social ajustada às 

suas necessidades e grau de funcionalidade. Portanto, a Escola, perante esta 

necessidade, propôs-se criar uma Unidade de Apoio a Alunos com 

Multideficiência. 

Como tal, uma vez que no ano lectivo de 2009/2010 entrava em 

funcionamento o Centro Escolar, espaço físico destinado ao Pré- Escolar e ao 

1º Ciclo, este espaço afigurou-se como sendo o ideal para instalar a Unidade 

de Apoio a Alunos com Multideficiência. Esta ideia foi bem aceite e, por isso, 

vingou. 

 Um espaço de partilha. 

A Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência do Agrupamento de 

Escolas de Santa Catarina funciona com uma equipa multidisciplinar 

constituída por duas professoras de Educação Especial, uma Terapeuta da 

Fala, uma Terapeuta Ocupacional (que também faz Hidroterapia), uma 

professora de Música (para as sessões de Musicoterapia), um Psicóloga 

(para apoio psicológico direccionado aos Encarregados de Educação) e duas 

assistentes operacionais. As técnicas ao serviço da Unidade são um recurso 

muito importante resultado de uma parceria com o Centro de Recursos para 
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a Inclusão (CRI) de Caldas da Rainha. Esta equipa trabalha em prol de um 

grupo de cinco alunos com multideficiência, o qual apresenta idades 

compreendidas entre os sete e os quinze anos, e que, por isso, têm turmas 

de referência do 1º, do 3º, do 4º e do 8º ano. 

O nosso horário de funcionamento situa-se entre as 9:15 e as 16 horas, sendo 

as actividades distribuídas por horários que contemplam tempos de trabalho 

nas respectivas turmas de referência e tempos de trabalho na Unidade, para 

além das terapias realizadas na escola e os tempos de lazer, sempre de 

acordo com as características de cada aluno. As actividades são pensadas de 

forma a garantir a existência de rotinas, pois estas são fundamentais para 

este tipo de alunos, garantindo, o mais possível, aprendizagens em ambiente 

/ contexto natural.  

Uma vez que três dos nossos alunos não utilizam a linguagem oral, damos 

grande ênfase à Comunicação, fazendo uso de Calendários de Antecipação 

de Actividade e de Cadernos de Comunicação (estes ainda numa fase de 

implementação). A organização da sala também foi pensada de forma a 

proporcionar mais momentos de “conversa” com base na exploração dos 

vários símbolos de SPC que identificam os espaços e objectos. 

Desde a abertura da Unidade ( já lá vão dois anos), que procuramos, através 

de iniciativas várias, promover a inclusão dos alunos com multideficiência. A 

vinda à Unidade das turmas de referência ou mesmo de outras turmas, de 

alunos com outro tipo de deficiência (por exemplo surdos, pois somos escola 

de referência) é uma constante; mas, não nos ficamos por aí. Os pais ou 

outros familiares também são nossos convidados com regularidade; os 

professores em geral e a restante comunidade escolar. As visitas de estudo 

também têm papel importante, pois propiciam momentos de conhecimento 

in loco, para além do convívio, tão fundamental para estes jovens. 

Assim partilhamos o nosso espaço, mas também as nossas dúvidas e 

preocupações, sempre em busca do conhecimento que traga benefício para 

estes alunos. 

 



 

4 

 A partilha no modelo de intervenção  e sensibilização na comunidade 

 

Modelo Colaborativo  

Na Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência do Agrupamento de 

Santa Catarina procuramos desenvolver um trabalho em equipa onde a 

intervenção é definida conjuntamente e partindo das necessidades e 

características das crianças e jovens. E embora esta Unidade tenha apenas 

dois anos de funcionamento, verificamos que o trabalho de avaliação, 

planificação, intervenção com os nossos alunos é uma tarefa difícil de 

concretizar, e ainda assim incompleta, se for desenvolvido apenas pelas duas 

docentes da Unidade. O trabalho é repartido e partilhado por todos os que 

directa ou indirectamente se cruzam com estas crianças no seu percurso 

educativo: professoras de educação especial, professores das turmas de 

referência, terapeutas, psicólogos e pais. 

Do primeiro ano de funcionamento até hoje, temos crescido na capacidade 

de partilhar com os nossos parceiros de equipa tudo o que diz respeito ao 

trabalho com os nossos alunos e dessa forma também perceber como os 

outros trabalham com eles e aprender com isso. Procurámos complementar 

a entrega formal de documentos com reuniões formais e informais de 

partilha de estratégias e reflexão sobre a intervenção no caso específico de 

cada aluno. 

Neste segundo ano de existência da Unidade procurámos implementar um 

modelo de trabalho colaborativo. Este modelo, apresentado pelos 

investigadores Orelove, Sobsey e Silberman (2004). Essa abordagem mais 

colaborativa entre os elementos das equipas que trabalham com alunos com 

multideficiência pareceu-nos interessante porque de certo modo é aquela 

que se identifica mais com o tipo de trabalho que está ser desenvolvido na 

Unidade de Santa Catarina. Por isso gostaríamos de partilhar convosco as 

características e os desafios desse modelo de trabalho. 

 

A partilha na sensibilização da comunidade educativa para a Multideficiência 

O nosso principal objectivo ao longo dos dois anos de funcionamento da 

Unidade tem sido sensibilizar a comunidade educativa para a inclusão dos 

alunos com Multideficiência na escola.  

Percebemos que a política dos três Cês seria útil: “Conhecer, compreender, 

capacitar”.  

Conhecer - Para se perceber a dimensão do que significa a inclusão dos 

alunos com multideficiência na escola é preciso conhecê-los. E para que 

todos os conheçam na escola os professores e assistentes operacionais que 

trabalham nas unidades fazem um esforço contínuo para envolver estes 

alunos nas actividades quotidianas nos contextos naturais da escola (recreio, 
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sala de aula do regular, cantina, bar, biblioteca…) para que todos os alunos, 

docentes e funcionários da escola os conheçam bem.  

Compreender - Só conhecendo de perto estes alunos, os seus colegas e 

professores poderão perceber as suas potencialidades e compreender 

porque faz sentido que estejam na escola junto das crianças e jovens da sua 

idade. Se a escola é o local onde se aprende, então faz todo o sentido que 

estes alunos também estejam na escola, embora com um currículo 

diferenciado e condições especiais. Sem compreender isto dificilmente se 

perceberá a política inclusiva. 

Capacitar - Quando o professor de educação especial investe no sentido de 

dar a conhecer a realidade da multideficiência por envolver os seus alunos na 

comunidade educativa dá a essa comunidade a oportunidade desta 

compreender a razão da inclusão destes alunos. Mas para além disso, 

capacita-se os outros e chama-os para esta causa. Aqueles que partilham a 

mesma visão sobre a inclusão dos alunos com multideficiência têm a 

tendência para se unir e deste modo o trabalho é mais eficaz. Na nossa 

escola fazemos um esforço neste sentido e temos o prazer de trabalhar com 

assistentes operacionais altamente motivadas e com imensa vontade de 

aprender e colaborar. Elas são parte activa nesta tarefa de mobilizar a 

comunidade e fazem-no quase sempre pelo exemplo que dão ao 

acompanhar estas crianças nas suas tarefas diárias. Garantem a sua inclusão 

nas brincadeiras durante o recreio, esclarecem os alunos quando estes se 

aproximam com perguntas, etc… Ao longo destes dois anos temos tido a 

alegria de presenciar uma evolução muito positiva na aceitação e na 

capacidade de trabalho colaborativo entre os alunos sem necessidades 

educativas especiais e os seus pares com multideficiência. Os alunos e 

professores do ensino regular já conheciam e compreendiam bem estes 

alunos mas faltava atingir o terceiro estágio: capacitar. Neste caso 

específico, capacitar significou partilhar estratégias, ajudar os alunos a 

trabalhar uns com os outros em contexto em sala de aula. Verificou-se que 

se capacitarmos os alunos sem necessidades educativas especiais e 

professores das turmas de referência a trabalhar com os alunos com 

multideficiência estes terão a oportunidade de sentir que estas são 

oportunidades gratificantes, sentirão mais confiança e desejaram repetir 

esses momentos de trabalho conjunto. 

 

U.A.A.M. Agrupamento de Escolas de Santa Catarina 


