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Revisão - Programa Educativo Individual  

Decreto - Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro, Artigo 13.º, ponto 1, Acompanhamento do programa educativo individual 
 

Início da Implementação do PEI______/______/________ 
 

PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL, REVISTO EM ____/____/____ 
 

 
Ano Letivo ________/________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO / ESCOLA 
 
Nome: ______________________________________________________________________ 

Nível de ensino: ____________ 

Ano: __    Turma: ___     

Data de Nascimento: ____/____/_____ Idade: ____      

Escola / JI: _____________________________________________________ 

Professor de Educação Especial: __________________________________________________ 

Educador de Infância/ Professor Titular de Turma / Diretor de Turma: ___________________ 

 

 
2. MOTIVO DA REVISÃO DO PEI 
a) Mudança de nível de educação e ensino e /ou fim de um ciclo do ensino básico  

 
b) Outro   

b) Especifique:  
 
 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico 

 ___ / ___ / ___ 

O Presidente do Conselho Pedagógico, 

____________________________________ 

 

Homologação  

___ / ___ / ___ 

O Diretor, 

____________________________________ 
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3. PERFIL DE FUNCIONALIDADE DO ALUNO POR REFERÊNCIA À 

CIF-CJ  
 

Atividade e Participação, Funções e Estruturas do Corpo e Fatores Ambientais 

Foi necessária uma reavaliação do seu perfil de funcionalidade Sim  Não  

Indique as alterações ao seu perfil de Funcionalidade, caso tenha sido reavaliado 

 

 
4. ADEQUAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

Medidas Educativas a Implementar1 
(Art. 16.º do Decreto - Lei 3/2008 de 7 de Janeiro) 

Alínea Especifique2  

a) Apoio pedagógico 
personalizado 

Reforço das estratégias utilizadas no grupo ou turma ao nível da 
organização, do espaço e das actividades.  

Estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na 
aprendizagem.  

Antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos.  

Reforço e desenvolvimento de competências específicas.  

b) Adequações 
curriculares 
individuais 

Introdução de áreas Curriculares específicas.  

Introdução de áreas curriculares específicas para a L1, L2, L3.  

Introdução de objetivos e conteúdos intermédios.  

Dispensa das atividades que se revelem de difícil execução em função da 
incapacidade do aluno.   

c) Adequações no 
processo de 
matrícula 

Na escola adequada, independentemente da sua área de residência.  

                                                
1 Eliminar da grelha medidas não adotadas, para uma mais fácil leitura do documento; 
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Adiamento de matrícula no 1.º ano de escolaridade.  

Por disciplinas.  

Prioridade à matrícula nas escolas de referência, independentemente da 
área de residência.  

Prioridade à matrícula em escolas com unidades de ensino estruturado, 
independentemente da área de residência.  

Prioridade à sua matrícula em unidades de apoio a alunos com 
Multideficiência, independentemente da sua área de residência.  

d) Adequações no 
processo de avaliação 

Alteração do tipo de provas, dos instrumentos de avaliação e certificação.  

Alteração das formas e meios de comunicação.  

Alteração da periodicidade.  

Alteração da duração.  

Alteração do local de execução.  

e) Currículo 
específico individual 
 

Áreas do currículo específico individual:   
  

Beneficia de Plano Individual de Transição (PIT):  

f) Tecnologias de 
apoio   

Outras Informações 

 
 
 
 
 
 

 
5. RESPONSÁVEIS PELAS RESPOSTAS EDUCATIVAS  

Identificação dos Intervenientes Funções Desempenhadas 
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6. AVALIAÇÃO DO PEI  

                    Relatório Circunstanciado de ____/____/____ 

7. IMPLEMENTAÇÃO  
 

Início da Implementação do PEI Revisto:  
 

Data ______/______/________       
 

Transição entre ciclos 

 
 

 
 

 
8. TERMO DE CONCORDÂNCIA 

Assinatura dos responsáveis pela sua elaboração 
 
Prof. Educação Especial: _________________________________________________________ 
 
Prof. Titular de Turma / Diretor de Turma ___________________________________________ 
 
Encarregado de Educação: ________________________________________________________ 
 
Outros: _______________________________________________________________________ 
 

                                                                                      Data: ____ /____ / ______ 
 
 

Encarregado de Educação 
 
Concordo com as medidas educativas definidas, pelo que autorizo a aplicação da presente 
revisão: 
 

O Encarregado de educação: 
 

_________________________________________________________ 
 

                                                                                      Data: ____ /____ / ______ 
 

 


