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Departamento de Educação Especial 

 

Planificação Anual do Departamento 
 
 

Competências da estrutura 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Calendarização 

Elaborar o Plano Anual de Trabalho do 
Departamento 

Elaboração do Plano de Ação do 
Departamento, tendo em vista o exercício 
pleno de todas as suas competências. 

Regulamento Escolar Interno 
 
Regimento Interno do 
Departamento 

setembro 

Pronunciar-se sobre possíveis alterações ao 
Regulamento Interno e ao Projeto Educativo 
do Agrupamento. 

Elaboração de propostas para o Regulamento 
Interno e para o Projeto Educativo. 

 

Documento de registo 
Sempre que 
solicitado 

Propor atividades para o Plano Anual e 
Plurianual de Atividades. 

Proposta de atividades para o Plano Anual e 
Plurianual de Atividades e respetiva 
avaliação. 

Intranet Ao longo do ano 

Assegurar, de forma articulada com a Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
(EMAIE), as medidas adequadas no processo 
de flexibilidade curricular. 

Monitorização da implementação de medidas de 

apoio à aprendizagem 
DL Nº 54/2018, de 6 de julho Ao longo do ano letivo 

Contribuir para a promoção de competências 
sociais e emocionais, envolvendo os alunos 
ativamente na construção da sua 
aprendizagem, promovendo o desenvolvimento 
das áreas de competências inscritas no Perfil 
dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória, no âmbito do DL Nº 
54/2018. 

Definição de metodologias específicas, com 
incidência no trabalho colaborativo, em 
articulação com os diretores de turma, os 
conselhos de turma, os encarregados de 
educação e demais estruturas de orientação 
educativa. 

Biblioteca Escolar 
 
Projetos e clubes 
 
Estruturas de orientação 
educativa 

Ao longo do ano letivo 
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Competências da estrutura 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Calendarização 

Analisar a oportunidade de adoção de medidas 
de gestão flexível do currículo, de articulação 
curricular e de outras medidas que permitam 
aos alunos uma educação consentânea com 
as suas potencialidades, expetativas e 
necessidades. 

Discussão sobre adoção de medidas de 
gestão flexível do currículo, de articulação 
curricular, num conjunto de respostas 
planeadas no âmbito de um projeto educativo 
comum e plural que proporcione a todos a 
participação e o sentido de pertença em 
verdadeiras condições de equidade. 

Articulação com docentes, 
outros técnicos e outras 
estruturas educativas. 

Ao longo do ano letivo 

Intervir enquanto dinamizador, articulador 
e especialista em diferenciação dos meios 
e materiais de aprendizagem. 

Intervenção junto dos alunos, 
preferencialmente em contexto de sala de 
aula. 

Articulação com docentes, 
outros técnicos e outras 
estruturas educativas. 

Ao longo do ano letivo 

Monitorização e avaliação da eficácia das 
medidas adicionais, de acordo com o 
definido no Relatório Técnico Pedagógico. 

Definição de estratégias de diferenciação 
pedagógica, no reforço da aprendizagem 
e na identificação de múltiplos meios de 
motivação, representação e expressão. 

Articulação com docentes, 
outros técnicos e outras 
estruturas educativas. 

Ao longo do ano letivo 

Participar como elemento permanente na  
Equipa Multidisciplinar 

Sensibilizar a comunidade educativa, 
para a educação inclusiva; prestar 
aconselhamento aos docentes na 
implementação de práticas pedagógicas 
inclusivas; propor as medidas de suporte 
à aprendizagem a mobilizar… 

Articulação com docentes, 
outros técnicos e outras 
estruturas educativas. 

Ao longo do ano letivo 

Apoiar diretamente os alunos com medidas de 
suporte à aprendizagem. 

Lecionar áreas específicas dos Programas 
Educativos Individuais dos alunos com 
medidas de suporte à aprendizagem, medidas 
adicionais, com adaptações curriculares 
significativas. 

Docentes de educação 
especial e outros técnicos. 

Ao longo do ano letivo 

 
 
 

3 



 
 

 

Competências da estrutura 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Calendarização 

Identificar necessidades de formação dos 
docentes. 

Reflexão sobre necessidades de formação 
dos docentes. 
 
Criação de condições que favoreçam a 
formação contínua e apoio aos professores 
menos experientes. 

Documento específico julho 

 
 
Periodicidade das reuniões: O departamento curricular reúne após a reunião ordinária do conselho pedagógico. 
 
 
 

A Coordenadora do Departamento de Educação Especial 
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