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Modelo Orientador do Processo de Referenciação 
no âmbito de avaliação especializada ao abrigo do DL nº 3/2008 

 
  
 
O que é a referenciação? 
É a sinalização de um caso para avaliação e confirmação de elegibilidade para a educação especial 
 
A educação especial pressupõe a referenciação das crianças e jovens que eventualmente dela 
necessitem, a qual deve ocorrer o mais precocemente possível, detectando os factores de risco 
associados às limitações ou incapacidades (Artigo 5.º, ponto 1). 
 
O que signiO que signi fica obter elegibilidade para a educação especial?fica obter elegibilidade para a educação especial?   
Um caso obtém elegibi l idade para a educação especial quando f ica comprovada a Um caso obtém elegibi l idade para a educação especial quando f ica comprovada a 
existência de Necessidades Educativas Especiais (NEE).existência de Necessidades Educativas Especiais (NEE).   
  
O que são Necessidades Educativas Especiais (NEE)? 
São necessidades específicas 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 ao nível da comunicação, da 
aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação 
social. 
 
É preciso obter a anuência dos EE para se proceder à avaliação especializada? 
Sim. A declaração de anuência do encarregado de educação deve ser obrigatoriamente anexada ao 
formulário de referenciação. A sua ausência conduzirá ao indeferimento da referenciação por 
impossibilidade de os serviços especializados procederem à avaliação do caso 
 
Quando se pode proceder à referenciação de um caso? 
A referenciação de um caso ao abrigo do DL 3/2008 deverá resultar após uma sucessão de 
medidas educativas específicas, e adaptadas ao caso, e face às quais não se verifique qualquer 
eficácia de resultado. Por conseguinte, no formulário de referenciação, no campo, Medidas 
Tomadas, deverá constar uma descrição detalhada de todas as diligências já efetuadas e que não 
resultaram em superação das dificuldades. A análise deste item será fundamental para determinar o 
deferimento da referenciação. 
 
Em que situações pode uma referenciação ser indeferida? 
Uma referenciação poderá ser indeferida quando, para além do referido nos dois itens anteriores, se 
verifique: 
- O não preenchimento, ou preenchimento incompleto, de algum dos campos do formulário de 
referenciação, e disponibilização dos anexos obrigatórios; 
- A não disponibilização da declaração de anuência do encarregado de educação para se proceder 
à avaliação, em anexo ao modelo de referenciação; 
- A sinalização fora dos prazos previstos para o ano letivo. 
  
Quais são os prazos para se sinalizar um caso através da entrega de um formulário de 
referenciação? 
O prazo para sinalizar casos para avaliação especializada termina a 30 de abril para proponentes 
internos ao agrupamento. A partir desse prazo não será elegível a receção de novos casos para 
avaliação. No período de maio a julho ainda será elegível a receção de novos casos referenciados 
somente por parte de proponentes externos (ex.: encarregado de educação, técnicos que 
acompanham o caso), desde que devidamente fundamentados e acompanhados de 
pareceres/relatórios de avaliações especializadas já realizadas e que justifiquem a existência de 
NEE e a sinalização do caso.  
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Quem deve tomar a iniciativa e referenciar? 
O proponente pode ser qualquer agente interno ou externo à escola que tenha conhecimento 
fundamentado do caso: pais e encarregados de educação, docentes, outros serviços ou técnicos. 
 
A referenciação efectua-se por iniciativa dos pais ou encarregados de educação, dos serviços de 
intervenção precoce, dos docentes ou de outros técnicos ou serviços que intervêm com a criança ou 
jovem ou que tenham conhecimento da eventual existência de necessidades educativas especiais 
(Artigo 5.º, ponto 2) 
 
Quem recebe a referenciação? 
A direção da escola. 
 
A referenciação é feita aos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de 
escolas da área da residência (…) (Artigo 5.º, ponto 3) 
 
O que é o formulário de referenciação? 
É o documento que tem de ser obrigatoriamente preenchido pelo proponente, no qual devem ser 
evidenciados fortes indicadores de dificuldades condicionantes e continuadas na aprendizagem 
e/ou compromisso continuado no funcionamento escolar, social ou comportamental. 
 
A referenciação é feita (…) mediante o preenchimento de um documento onde se explicitam as 
razões que levaram a referenciar a situação e se anexa toda a documentação considerada 
relevante para o processo de avaliação (Artigo 5.º, ponto 3) 
 
Quem procede à avaliação do caso referenciado? 
Cada caso deverá ser avaliado por uma equipa multidisciplinar, constituída pelo Serviço de 
Educação Especial (SEE), Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e/ou outros técnicos externos 
que acompanhe o caso, e conselho de turma/ professor titular de turma educador. 
 
O que é o relatório técnico-pedagógico? 
A avaliação especializada deverá resultar num relatório técnico pedagógico que integre os 
pareceres de todos os intervenientes. 
 
Do relatório técnico-pedagógico constam os resultados decorrentes da avaliação, obtidos por 
diferentes instrumentos de acordo com o contexto da sua aplicação, tendo por referência a 
Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da Organização Mundial de 
Saúde, servindo de base à elaboração do programa educativo individual. (____, ponto 3) 
 
Quem colabora na elaboração do relatório técnico-pedagógico? 
Na elaboração do relatório técnico-pedagógico deverão colaborar todos os intervenientes da equipa 
multidisciplinar que participaram na avaliação do caso, internos ou externos à escola. 
 
Referenciada a criança ou jovem (…) compete ao conselho executivo (…) solicitar ao departamento 
de educação especial e ao serviço de psicologia um relatório técnico-pedagógico conjunto, com os 
contributos dos restantes intervenientes no processo (…)  Para a elaboração do relatório pode o 
conselho executivo, quando tal se justifique, recorrer aos centros de saúde, a centros de recursos 
especializados, às escolas ou unidades referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 4.º. 
 
Quem propõe as medidas educativas para adequação do processo de ensino e de 
aprendizagem? 
Ouvidos todos os intervenientes, caberá ao Serviço de Educação Especial propor as medidas 
educativas mais adequadas ao caso. 
 
(…) compete ao conselho executivo (…) solicitar ao departamento de educação especial a 
determinação dos apoios especializados, das adequações do processo de ensino e de 
aprendizagem de que o aluno deva beneficiar e das tecnologias de apoio. 
 
O que são as medidas educativas para adequação do processo de ensino e de 
aprendizagem? 
São medidas educativas especificas da educação especial e que poderão ser formalmente 
aplicadas aos alunos com NEE. 
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A adequação do processo de ensino e de aprendizagem integra medidas educativas que visam 
promover a aprendizagem e a participação dos alunos com necessidades educativas especiais de 
carácter permanente. 
Constituem medidas educativas referidas no número anterior: 

            a) Apoio pedagógico personalizado; 
            b) Adequações curriculares individuais; 
            c) Adequações no processo de matrícula; 
            d) Adequações no processo de avaliação; 
            e) Currículo específico individual; 
            f) Tecnologias de apoio. 

 As medidas referidas no número anterior podem ser aplicadas cumulativamente, com excepção 
das alíneas b) e e), não cumuláveis entre si. 
 
Que casos poderão não obter elegibilidade para a educação especial? 
Todos os alunos que não tenham necessidades educativas especiais, portanto, que não tenham um 
compromisso significativo na sua funcionalidade ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 
mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social. 
  
O que são Necessidades Educativas (NE)?O que são Necessidades Educativas (NE)?   
São necessidades específ icas dos alunos São necessidades específ icas dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade 
e da participação num ou vários domínios de vida, resultando em dificuldades continuadas ao nível 
da aprendizagem. São casos que não reúnem todos os critérios para elegibilidade de NEE, mas que 
requerem algumas adequações no processo de avaliação, especialmente em situação de exames, 
conforme previsto nos regulamentos do júri nacional de exames. 
 
Como se deve proceder em caso de não elegibilidade? 
Quando não se observe elegibilidade para a educação especial, deverão os serviços especializados 
da escola, propor medidas aplicáveis na escola e estejam adequadas ao caso. 
 
(…) compete ao conselho executivo (…) nos casos em que se considere não se estar perante uma 
situação de necessidades educativas que justifiquem a intervenção dos serviços da educação 
especial, solicitar ao departamento de educação especial e aos serviços de psicologia o 
encaminhamento dos alunos para os apoios disponibilizados pela escola que melhor se adeqúem à 
sua situação específica. 
  
Como se deve proceder em caso de elegibilidade? 
Caso se verifique elegibilidade, e tendo por base o relatório técnico-pedagógico, deverá ser 
elaborado o programa educativo individual, o qual deverá ser aprovado pelo conselho pedagógico. 
 
O que é o programa educativo individual PEI? 
O programa educativo individual é o documento que fixa e fundamenta as respostas educativas e 
respectivas formas de avaliação. 
O programa educativo individual documenta as necessidades educativas especiais da criança ou 
jovem, baseadas na observação e avaliação de sala de aula e nas informações complementares 
disponibilizadas pelos participantes no processo. 
O programa educativo individual integra o processo individual do aluno. 
O programa educativo individual constituiu o único documento válido para efeitos de distribuição de 
serviço docente e não docente e constituição de turmas, não sendo permitida a aplicação de 
qualquer adequação no processo de ensino e de aprendizagem sem a sua existência. 
 
Quem coordena do programa educativo individual? 
O coordenador do programa educativo individual é o educador de infância, o professor do 1.º ciclo 
ou o diretor de turma, a quem esteja atribuído o grupo ou a turma que o aluno integra. 
A aplicação do programa educativo individual carece de autorização expressa do encarregado de 
educação (…). 
 
Que documentos são necessários para um processo de referenciação? 
- Formulário de referenciação 
- Anexo A – Avaliação pedagógica 
- Declaração de Anuência do Encarregado de Educação 
- Relatório técnico-pedagógico 
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- Programa Educativo Individual (PEI) 


