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Serviços Especializados de Apoio Educativo  

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo destinam-se a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração dos alunos, devendo conjugar a sua actividade 

com as estruturas de orientação educativa. 

Constituem Serviços Especializados de Apoio Educativo: 

1. Psicologia e Orientação 

2. O Núcleo de Educação Especial (NEE). 

3. O Serviço de Acção Social Escolar (SASE). 

Psicolog ia  e Orientação é uma resposta especializada que articula com o Núcleo de Ensino Especial e 
com  as estruturas de orientação educativa do Agrupamento e com outros serviços locais para promover condições 
que assegurem a integração escolar dos alunos e facilitem a transição para a vida activa. 
Em Psicologia e Orientação assegura-se o acompanhamento dos alunos, individualmente ou em grupo, ao longo 
do processo educativo, bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no 

Agrupamento e entre este e a comunidade. A avaliação, o  apoio psicopedagógico, a orientação escolar e 
profissional e o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações na comunidade escolar são os  domínios 
específicos da sua intervenção. 
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O Núcleo de Educação Especial (NEE) integra docentes com formação especializada no 

apoio a alunos com necessidades educativas especiais, dirigindo a sua intervenção a 

alunos, aos pais/encarregados de educação, aos professores e directores de turma. As 

modalidades de apoio especializado podem ser realizadas na sala de aula, individualmente, ou, 

em pequeno grupo. 

A intervenção dos docentes de Educação Especial e do Apoio Educativo desenvolve-se em 

articulação com os órgãos de gestão e de coordenação das escolas, com todos os docentes, 

assistentes operacionais, famílias e outros técnicos no sentido de promover a inclusão dos 

alunos com necessidades educativas especiais. 

O núcleo dos apoios especializados visa a criação de condições para a adequação do processo 

educativo às NEE dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da 

participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais 

de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas. 

Conforme o previsto no DL 3/2008 de 7 de Janeiro, art. 1º – alínea 2) « a Educação Especial tem 
por objectivos a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, 

bem como a promoção da igualdade de oportunidades, preparação para o procedimento de estudos ou para uma 
adequada preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o emprego das crianças e dos 

jovens com necessidades educativas especiais…». 

Os serviços especializados da Apoio Educativo têm um elemento que os representa no 

Conselho Pedagógico. 

Desde o ano lectivo 2004/2005 funciona na EB1 Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles uma 

Unidade  de  Apoio  Especializado  para  a  Educação  de  Alunos  com  Multideficiência 

(UAEEAM),  para  dar  resposta  educativa  especializada  a  alunos  com  NEE  de  carácter 

permanente,  decorrentes  de  acentuadas  limitações  cognitivas,  associadas  a  limitações nos 

domínios motor e/ou  sensorial, visão ou  audição, em parceria com o Centro de Recursos 

para a  Inclusão da Fundação Liga e o Agrupamento Pedro de Santarém,  conforme consta 

do Plano de Acção de Apoio à Inclusão Escolar para o ano lectivo 2009/2010 para um total 

de  15  alunos  a  frequentarem  a UAEEAM,  a  EB  2,3  Pedro de  Santarém  e  Padre Álvaro 

Proença.  Este  projecto  de  parceria  permitiu  disponibilizar  recursos  humanos,  através  de
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uma equipa  técnica  formada por uma  fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional ,  terapeuta 

da  fala,  uma  psicóloga  com  função  de  coordenação,  apoio  médico  na  área  da  fisiatria, 

aconselhamento de ajudas técnicas e empréstimo de material terapêutico, através do banco 

de ajudas técnicas. 

As  respostas  educativas  proporcionadas  permitiram  que  os  alunos  com  MD  e  outras 

problemáticas  de  carácter  permanente  pudessem  estabelecer  relações  sociais  e  amizades 

com os pares, possibilitando a aquisição de conhecimentos acerca do mundo que os rodeia 

e ajudandoos a funcionar o mais autonomamente possível. 

Este Agrupamento estabeleceu parcerias com a LAPSIS, Centro de Apoio Psicoterapêutico 

e  Psicopedagógico,  com  o  objectivo  de  responder  a  dificuldades  de  alguns  alunos 

relacionados com áreas da psicologia  , da  terapia da  fala  e  da psicomotricidade, e  com o 

IPAF,  Instituto de Psicologia Aplicada e Formação,  com a finalidade de contribuir para o 

sucesso  educativo  e  futuras  condições  de  Cidadania  dos  alunos,  através  de  consultas 

psicológicas, nas vertentes de avaliação, psicoterapia e neuropsicologia, numa perspectiva 

preventiva, habilitadora e reabilitadora , promovendo o desenvolvimento do aluno e a sua 

maior  funcionalidade  no  seu  meio  sócioeducativo  e  permitindo  um  melhor  acesso  a 

recursos  técnicoclinicos  sem  limitações  de  natureza  financeira.  Ou  de  organização  e 

disponibilidade de tempo por parte dos pais. 

O Serviço de Acção  Social  Escolar   (SASE) desenvolve  a  sua  actividade no  âmbito das 

competências que lhe são atribuídas pelo DecretoLei nº 184/2004 de 29 de Julho. 

Em virtude de no Agrupamento não haver nenhum Técnico Profissional de Acção Social 

Escolar, o Serviço de Acção Social Escolar é assegurado por um assistente de administração 

escolar com perfil adequado ao desempenho dessas funções.


