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Programa Educativo Individual

Ano Lectivo 2008/2009

1. Identificação do Aluno

2.1. Nome: 2.2. Data de Nascimento:

2.3. Morada:

2.4. Concelho: 2.5. Código Postal:

2.6. Telefone: 2.7. Email:

2.8. Situação educativa: 

Docente responsável pelo grupo: 
Docente da Equipa Intervenção 
Precoce

1. História pessoal e escolar

2.1. Desenvolvimento pessoal

• O xxxx é uma criança simpática e meiga que se relaciona de uma forma satisfatória com 

os adultos e com o seu grupo de pares. Colabora com muita facilmente nas actividades 

propostas.  O  xxxx  apesar  de  ainda  necessitar  de  supervisão  constante  e  de  muita 

orientação verbal, já realiza as rotinas do grupo. Necessita muito do reforço positivo, 

por parte do adulto. 
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Equipa de Intervenção Precoce de Almada

2.3. Outras informações pertinentes

 Informação clínica: 

• O xxxx apresenta Atraso Global de Desenvolvimento.

• É seguido no Centro de Desenvolvimento da Criança Prof.  Torrado da Silva - HGO, 

nomeadamente:

     

      - Dr.ª Laura Lourenço – Consulta de Desenvolvimento

      

     

Informação Familiar:

• O xxxx é o terceiro filho de uma família que presentemente assume a forma Parental. O 

seu agregado familiar é constituido pela mãe, pai e dois irmãos.
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2.2. Percurso educativo

• Foi  integrado  no Jardim de Infância  do Centro  Social  e  Paroquial  de  Cristo  Rei  em 

Setembro de 2005. 

• O xxxx é acompanhado pelos apoios educativos desde o ano lectivo de 2005/2006.

• Em Março  de  2007  começou  a  ser  acompanhado  por  uma  educadora  da  euipa  de 

Intervenção Precoce de Almada.
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2. Perfil de funcionalidade do aluno 

3.1. Funções e estruturas do corpo 

• O xxxx apresenta alterações funcionais e estruturais de carácter permanente que são 

decorrentes da problemática de que é portador, Atraso Global de Desenvolvimento. 

• Evidencia limitações a nível das funções mentais globais e específicas, nomeadamente 

nas funções intelectuais e nas funções da atenção e memória. 

• Apresenta também alterações ao nível das funções da voz e da fala.

3.2. Actividade e participação

•  Evidencia  limitações  significativas  ao  nível  da  Aprendizagem  e  Aplicação  de 

Conhecimentos pois a sua capacidade de aquisição de competências é muito reduzida 

não só devido à sua fraca capacidade de atenção, aquisição de conceitos básicos e 

complexos mas sobretudo na grande dificuldade em reter a informação. O xxxx já 

começa a envolver-se nas actividades de “faz de conta” muito simples, apesar de 

ainda manifestar dificuldades em reproduzir acontecimentos e descrição de imagens.

• Ao nível da Tarefas e exigências gerais, o xxxx consegue seguir as rotinas do dia-a-

dia.  

•  Também revela dificuldades ao nível da  Comunicação,  responde adequadamente a 

questões  simples  mas  ainda  não  consegue  responder  a  questões  ou  instruções 

complexas. O seu discurso ainda não é fluente e claro, revelando dificuldades de 

articulação.  Ainda  não  consegue  contar  e/ou  recontar  uma  história.  Inicia  uma 

conversa mas revela difuldades em mante-la. 

 

•  Ao nível da Mobilidade apresenta limitações tanto na motricidade global como fina. 

Ainda não domina alguns padrões básicos de deslocação como transpor obstáculos e 

o uso correcto das escadas, contudo consegue correr e saltar. As suas competências 

manipulativas ainda estão pouco desenvolvidas, tem dificuldades no lançar/apanhar e 

o seu desenho ainda revela imaturidade. 
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•  A  área  do  Auto-cuidado  é  onde  revela  dificuldades  ligeiras  pois  o  xxxx  tem 

autonomia em relação à sua higiene, tem o controlo dos esfincteres, no que respeita 

à sua alimentação, come e bebe sózinho. Ainda não consegue vestir e despir a roupa 

sózinho nomeadamente as camisolas mas já começa a calçar e descalçar.

• Ao  nível  das  Interacções  e  Relacionamentos  Interpessoais,  O  xxxx  apresenta 

facilidade  em estabelecer  contactos  com os seus pares,  tomando muitas  vezes a 

iniciativa da interacção. Contudo a sua grande dificuldade reside em manter essas 

interacções e em partilhar brincadeiras e brinquedos.  Adere muito bem aos jogos  de 

construção.

3.3. Factores ambientais

• Consideramos como  facilitadores o Jardim de Infância  que o xxxx frequenta pois o 

mesmo proporciona-lhe afecto e estímulos adequados ao seu desenvolvimento, não só 

por parte dos adultos com também pelas crianças do seu grupo que se mostram muito 

protectoras  face  às  suas  dificuldades.  Também  os  serviços  de  saúde  que  o 

acompanham, são considerados facilitadores, uma vez que têm vindo sempre a ajudar 

e orientar a família no sentido de obter os serviços mais adequados às necessidades do 

xxxx em cada fase do seu desenvolvimento.

• A familia próxima é considerada como facilitadores, pois têm mostrado muito interesse 

pela situação educativa do João, e dentro das suas possibilidades têm desenvolvido os 

esforços para apoiar e contribuir para o seu desenvolvimento.

• Neste momento não foram encontradas barreiras no desenvolvimento do xxxx.
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3. Adequações no processo de ensino e de aprendizagem 

4.1. Medidas educativas a implementar

a) Apoio pedagógico personalizado  

      (art.17º)
a) O  reforço  das  estratégias  utilizadas  no  grupo  ou  turma  aos  niveis  da  organização,  do  espaço  e  das 

actividades;

b) O estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem;
c) A antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos leccionados no seio do grupo ou da turma;

d) O reforço e desenvolvimento de competênciass específicas.
• Nas alineas a,b,c, o apoio é prestado pelo Docente do Grupo
• Na alinea d, o apoio é prestado pelo Docente do grupo ou pelo Docente da Educação Especial.

b) Adequações curriculares individuais 

       

c) Adequações no processo de matrícula

• Adiamento da matrícula no 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico  

d) Adequações no processo de avaliação

e) Currículo específico individual

 

f) Tecnologias de apoio 

4. Modalidades Específicas de Educação 

Arteterapia (musicoterapia; dramoterapia) Integração em Unidades Especializadas e outras 

Desporto Adaptado

Fisioterapia

Hidroterapia

Hipoterapia

Terapia da Fala

Terapia Ocupacional

Psicoterapia
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5. Objectivos (gerais e específicos); Estratégias; Recursos (humanos e materiais)

Face  ao  perfil  de  funcionalidade  atrás  referido  apresentamos  os  objectivos  gerais  e 

específicos ordenados segundo as grandes áreas do desenvolvimento da criança:

MOTRICIDADE Global e Fina:

Objectivos Gerais: Adquirir coordenação e equilíbrio ao nível global e maior destreza óculo 

manual 

Objectivos específicos:

• Adquirir maior coordenação motora, executar jogos de lançar e apanhar uma bola;

• Seguir/cumprir instruções em actividades motoras;

• Melhorar a representação gráfica, pintar sem exceder os contornos, recortar;

COGNIÇÃO:

Objectivos Gerais: Adquirir um maior conhecimento do seu meio envolvente, e adquirir 

competências de interacção com o mesmo.

Objectivos específicos:

• Aumentar o seu tempo de atenção e de concentração;

• Ordenar sequências lógicas simples;

• Desenvolver as noções de tamanhos, formas e cores;

• Compreender o sentido de antes e depois;

• Contar mecanicamente até 5;

COMUNICAÇÃO:

Objectivos Gerais: Aumentar as suas capacidades de compreensão e expressão verbal.

Objectivos específicos: 

• Aumentar o vocabulário activo e passivo;

• Construir frases completas;

• Reproduzir em grupo e individual canções conhecidas;

AUTONOMIA:
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Objectivos Gerais: Adquirir competências de autonomia pessoal sem necessidade de 

supervisão. 

Objectivos específicos: 

• Conseguir vestir e despir sózinhor;

• Apertar e desapertar botões;

INTERACÇÃO SOCIAL

Objectivos Gerais: Melhorar as suas competências de interacção com os seus pares e com 

os adultos 

Objectivos específicos: 

• Aumentar a sua persistência nas tarefas; 

• Compreender as regras de comportamento social;

• Aumentar a auto-estima e auto-confiança;

6. Estratégias para a promoção de uma adequada transição entre ciclos

7. Responsáveis pelas respostas educativas
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6.1. Estratégias e recursos (materiais e humanos)

• Utilização constante de estratégias de reforço positivo;

• Utilização de materiais lúdicos adequados à faixa etária em que o xxxx se insere;

• Articulação entre todos os técnicos envolvidos no processo do xxxx no sentido da 

partilha de informação que possibilite a adopção conjunta de estratégias facilitadoras 

do seu desenvolvimento.

• Colaboração da família, no sentido de continuar o trabalho desenvolvido com o xxxx 

no Jardim de I., a fim de aumentar a sua capacidade de generalização e a aplicação 

em situações do quotidiano.
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Identificação dos intervenientes Funções desempenhadas Horário

a definir……

a definir……

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Educadora do Grupo

Professor de Educação Especial 

______________________________

______________________________

______________________________

a definir……

a definir……

____________________________

____________________________

____________________________

8. Implementação e avaliação do PEI

Início da implementação do PEI

• Setembro de 2008 

Avaliação do PEI

• Avaliação contínua das estratégias definidas, e redefinição de objectivos, sempre que 

qualquer dos intervenientes considere necessário.

•  Avaliação no final do ano lectivo, através do confronto entre os objectivos propostos e 

os atingidos, a realizar por todos os intervenientes no processo educativo: Os Pais; os 

técnicos de saúde,  a  Educadora  responsável  pelo  grupo e o Professor  de Educação 

Especial

9. Elaboração e Homologação
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PEI Elaborado por:   Assinaturas

Educadora responsável pelo grupo

Docente da Intervenção Precoce

Encarregado de Educação

Psicólogo(a)

Terapeuta da fala

Terapeuta ocupacional

Outros

Coordenação do PEI a cargo de (Educador de Infância responsável pelo grupo)

Nome:      A definir …….
    Assinatu
ra:

Aprovado pela Coordenação Pedagógica:

Data: Assinatura:

Homologado pelo Conselho Executivo: 

Data: Assinatura:

Concordo com as medidas educativas definidas,

                                                                                        
                                                                                               O Encarregado de Educação:

Data: Assinatura:
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