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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL 

(Decreto-Lei n.º3/2008, de 7 de Janeiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo de 201___-1___ 

 

Nome do aluno: 

 

DOC.3  
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1. Identificação 

Nome do aluno: 

Data de Nascimento: 

Morada: 

Freguesia:      Código Postal: 

Naturalidade:     Nacionalidade: 

 

Filiação: 

Encarregado de Educação: 

Telefone:      Telemóvel: 

 

Centro de Saúde: 

Médico de família: 

Outros especialistas: 

 

N.º de beneficiário da SS: 

 

Observações: 

 

Estabelecimento de Ensino: 

Nível de educação ou ensino: Ano:  Turma:   N.º: 

Diretor de Turma/Titular de turma/Educador: 

Docente da Educação Especial: 

 

2. Caracterização do(a) aluno(a) 

2.1 Resumo da história escolar e pessoal 
(Indicar escolas frequentadas e anos de frequência; Indicar data de referenciação e início da aplicação de 

medidas educativas previstas no decreto-lei n.º 3/2008…)  

 

Anos de escolaridade Pré 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº de anos de frequência           
Apoio educativo           
Apoio personalizado           
Apoio ao estudo           
API           
APA           

           

 

2.2  Antecedentes relevantes: 

2.2.1 Historial Clínico/desenvolvimental 
(síntese da história clínica) 
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2.2.2 História familiar  

(síntese da história familiar) 

 

3. Elegibilidade 
(Resumo da justificação da elegibilidade do aluno.) 

 
4. Tipificação das NEE  

Tipificação das NEE 
Sensoriais Mentais 

(globais e especificas) 
Voz e fala 

Neuromusculo 

esqueléticas 

Saúde 

Física 
Audição Visão 

Audição e 

visão 
Cognitivas Linguagem Emocionais 

         

 
5. Perfil de Funcionalidade do aluno e do Nível de Aquisições e Dificuldades  

 

5.1 Funções e estruturas do corpo 

Funções do Corpo 

 
Nota: Assinale com uma cruz (X) à frente de cada categoria, o valor que considera mais adequado à situação de acordo 
com os seguintes qualificadores: 
0– Nenhuma deficiência; 1– Deficiência ligeira; 2– Deficiência moderada; 3– Deficiência grave; 4– Deficiência completa; 
8– Não especificada; 9– Não aplicável 

 

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Funções mentais 

b110 Funções da consciência        

b114   Funções da orientação no espaço e no tempo        

b117 Funções intelectuais        

b122 Funções psicossociais globais        

b125 Funções intrapessoais        

b126 Funções do temperamento e da personalidade        

b134   Funções do sono        

(Funções mentais específicas) 

b140  Funções da atenção        

b144  Funções da memória        

b147  Funções psicomotoras        

b152  Funções emocionais        

b156  Funções da percepção        

b163 Funções cognitivas básicas        

b164  Funções cognitivas de nível superior        

b167  Funções mentais da linguagem        

b172  Funções do cálculo        

Capítulo 2 – Funções sensoriais e da dor 

b210 Funções da visão 
 

       

b215  Funções dos anexos do olho        
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b230 Funções auditivas 
 

       

b235 Funções vestibulares 
 

       

b250 Função gustativa 
 

       

b255 Função olfactiva 
 

       

b260  Função proprioceptiva 
 

       

b265  Função táctil 
 

       

b280  Sensação de dor 
 

       
Capítulo 3 – Funções da voz e da fala 

b310  Funções da voz        

b320  Funções de articulação        

b330  Funções da fluência e do ritmo da fala        

Capítulo 4 – Funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológico e 
imunológico e do aparelho respiratório 

b410  Funções cardíacas        

b420  Funções da pressão arterial        

b429  Funções cardiovasculares, não especificadas        

b430  Funções do sistema hematológico        

b435  Funções do sistema imunológico        

b440  Funções da respiração        

 

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 5 – Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólicos e 
endócrino 

b515 Funções digestivas        

b525   Funções de defecção        

b530 Funções de manutenção do peso        

b555 Funções das glândulas endócrinas        

b560 Funções de manutenção do crescimento        

Capítulo 6 – Funções genitourinárias e reprodutivas 

b620 Funções miccionais        
Capítulo 7 – Funções neuromusculo-esqueléticas e funções relacionadas 

b710  Funções relacionadas com a mobilidade das 
articulações 

       

b715  Estabilidade das funções das articulações        

b730  Funções relacionadas com a força muscular        

b735  Funções relacionadas com o tónus muscular        

b740  Funções relacionadas com a resistência muscular        

b750  Funções relacionadas com reflexos motores        

b755  Funções relacionadas com reações motoras 
involuntárias 

       

b760  Funções relacionadas com o controle do 
movimento voluntário 

       

b765  Funções relacionadas com o controle do 
movimento involuntário 

       

b770  Funções relacionadas com o padrão de marcha        

b780  Funções relacionadas com os músculos e        
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funções do movimento 

Síntese da Informação sobre as funções do corpo 

 
 

  
 
 

5.2 Atividade e participação 

Nota: Assinale com uma cruz (X) à frente de cada categoria, o valor que considera mais adequado à situação de acordo 
com os seguintes qualificadores: 
0– Nenhuma dificuldade; 1– Dificuldade ligeira; 2– Dificuldade moderada; 3– Dificuldade grave; 4– Dificuldade completa; 
8– Não especificada 9– Não aplicável 
 

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Aprendizagem e aplicação de conhecimentos 

d110 Observar        

d115  Ouvir        

d130 Imitar        

d131 Aprendizagem através de ações/manipulação 
de objetos 

       

d132 Aquisição de informação        

d133 Aquisição da linguagem        

d134 Desenvolvimento da linguagem        

d137 Aquisição de conceitos        

d140 Aprender a ler        

d145 Aprender a escrever        

d150 Aprender a calcular        

d155  Adquirir competências        

d160  Concentrar a atenção        

d161 Direcionar a atenção        

d163  Pensar        

d166  Ler        

d170  Escrever        

d172  Calcular        

d175  Resolver problemas        

d177  Tomar decisões        

Capítulo 2 – Tarefas e exigências gerais 

d210  Levar a cabo uma tarefa única        

d220  Levar a cabo tarefas múltiplas        

d230  Levar a cabo a rotina diária        

d250 Controlar o seu próprio comportamento        

Capítulo 3 – Comunicação 

d310 Comunicar e receber mensagens orais        

d315   Comunicar e receber mensagens não 
verbais 

       

d325 Comunicar e receber mensagens escritas        
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d330 Falar        

d331 Pré-conversação        

d332 Cantar        

d335 Produzir mensagens não verbais        

d340 Produzir mensagens na linguagem formal dos 
sinais 

       

d345  Escrever mensagens          

d350  Conversação        

d355  Discussão        

d360  Utilização de dispositivos e de técnicas de 
comunicação 

       

Capítulo 4 – Mobilidade 

d410  Mudar as posições básicas do corpo        

d415 Manter a posição do corpo        

d420  Autotransferências        

d430  Levantar e transportar objetos        

d435  Mover objetos com os membros inferiores        

d440  Atividades de motricidade fina da mão        

d445  Utilização da mão e do braço        

d446 Utilização do pé        

d450  Andar        

d455  Deslocar-se        

Capítulo 5 – Autocuidados 

d510  Lavar-se        

d520  Cuidar de partes do corpo        

d530 Higiene pessoal relacionada com as 
excreções 

       

d540  Vestir-se        

d550  Comer        

d560  Beber        

d571 Cuidar da própria segurança        

Capítulo 6 – Vida doméstica 

d620 Adquirir bens e serviços        

d630   Preparar refeições        

d640   Realizar o trabalho doméstico        

d650   Cuidar dos objetos domésticos        

Capítulo 7 – Interações e relacionamentos interpessoais 

d710  Interações interpessoais básicas        

d720  Interações interpessoais complexas        

d730  Relacionamento com estranhos        

d740  Relacionamento formal        

d750  Relacionamentos sociais informais        

d760  Relacionamentos familiares        

Capítulo 8 – Áreas principais da vida 

d815  Educação pré-escolar        

d816 Vida pré-escolar e atividades relacionadas        
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d820  Educação escolar        

d825  Formação profissional        

d835 Vida escolar e atividades relacionadas        

d880 Envolvimento nas brincadeiras        

Capítulo 9 – Vida comunitária, social e cívica 

d910 Vida comunitária        

d920  Recreação e lazer        

Outros aspectos da Atividade e Participação a considerar 

        

Síntese da Informação sobre a Atividade e Participação 

 
 
 
 
 
 

 

5.3 Fatores ambientais 

Nota: Podem ser tidas em consideração todas as categorias ou apenas aquelas que se considerem mais pertinentes 
em função da condição específica da criança/jovem. As diferentes categorias podem ser consideradas enquanto 
barreiras ou facilitadores. Assinale, para cada categoria, com (.) se a está a considerar como barreira ou com o sinal (+) 
se a está a considerar como facilitador. Assinale com uma cruz (x), à frente de cada categoria, o valor que considera 
mais adequado à situação, de acordo com os seguintes qualificadores. 
0 – Nenhum facilitador/barreira; 1 – Facilitador/barreira ligeiro; 2 – Facilitador/barreira moderado; 3 – Facilitador/barreira 
grave; 4 – Facilitador/barreira completo; 8 – Não especificada; 9 – Não aplicável. 

Qualificador 
Barreira 

ou 
Facilitador 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Produtos e tecnologias 

e110  Para consumo pessoal (alimentos, 
medicamentos)   

 
      

e115  Para uso pessoal na vida diária        

e120  Para facilitar a mobilidade e transporte 
pessoal 

 
      

e125  Para a comunicação        

e130  Para a educação        

e135  Para o trabalho        

e140  Para a cultura, a recreação e o desporto        

e150 Arquitetura, construção e acabamentos de 
prédios de utilização pública 

 
      

e155  Arquitetura, construção e acabamentos 
de prédios para uso privado 

 
      

Capítulo 2 – Ambiente natural e mudanças ambientais pelas pelo homem 

e225  Clima        

e240  Luz        

e250  Som        

Capítulo 3 – Apoio e relacionamentos 

e310  Família próxima        

e320  Amigos        

e325  Conhecidos, pares, colegas, vizinhos e        
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6. Medidas educativas previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro 

 Apoio Pedagógico Personalizado  

 Adequações Curriculares Individuais  

 Adequações no Processo de Matrícula 

 Adequações no Processo de Avaliação    

 Currículo Específico Individual      

 Tecnologias de Apoio   

 

6.1 Apoio pedagógico personalizado (anexo(s) n.º…) 

 Reforço das estratégias utilizadas no grupo ou turma aos níveis da organização, do 

espaço e das atividades. 

 Estimulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem. 

membros da comunidade 

e330  Pessoas em posição de autoridade        

e340  Prestadores de cuidados pessoais e 
assistentes pessoais 

 
      

e360  Outros profissionais        

Capítulo 4 - Atitudes 

e410  Atitudes individuais dos membros da 
família próxima 

 
      

e420  Atitudes individuais dos amigos        

e425  Atitudes individuais de conhecidos, 
pares, colegas e membros da comunidade 

 
      

e425  Atitudes individuais de pessoas em 
posição de autoridade 

 
      

e440  Atitudes individuais de prestadores de 
cuidados pessoais e assistentes pessoais 

 
      

e450  Atitudes individuais de profissionais de 
saúde 

 
      

e465  Normas, práticas e ideologias sociais        
Capítulo 5 – Serviços, sistemas e políticas 

e515  Relacionados com a arquitetura e a 
construção 

       

e540  Relacionados com os transportes        

e570  Relacionados com a segurança social        

e575  Relacionados com o apoio social geral        

e580  Relacionados com a saúde        

e585 Relacionados com a educação e 
formação profissional 

       

e590  Relacionados com o trabalho e o 
emprego 

       

e595  Relacionados com o sistema político        

Outros fatores ambientais a considerar        
Síntese da Informação sobre os Fatores Ambientais 
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 Antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos lecionados no seio do grupo 

ou turma. 

 Reforço e desenvolvimento de competências específicas. 

 

6.2 Adequações curriculares individuais (anexo(s) n.º…)  

 Introdução de áreas curriculares específicas (leitura e escrita em Braille, orientação 

e mobilidade, treino da visão, atividade motora adaptada, entre outras). 

 Introdução de áreas curriculares específicas (primeira língua L1, segunda língua L2 

e terceira língua L3). 

 Introdução dos objetivos e conteúdos intermédios em função das competências 

terminais de ciclo ou curso, das características de aprendizagem e dificuldades 

específicas dos alunos. 

 Dispensa das atividades que se revelem de difícil execução em função da 

incapacidade do aluno. 

 

6.3 Adequações no processo de matrícula 

 Frequência de Jardim-de-infância ou escola, independentemente da sua área de 

residência.  

 Adiamento de matrícula no 1.º ano de escolaridade obrigatória (por um ano não 

renovável), por opção dos pais.  

 Matricula por disciplinas nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário, desde que assegurada a sequencialidade do regime educativo comum. 

 Prioridade de matrícula nas escolas de referência (surdos/cegos/unidades: autismo 

e multideficiência). 

 

6.4 Adequações no processo de avaliação (anexo n.º …) 

 Tipo de prova ou instrumento de avaliação:  

 Forma ou meio de expressão do aluno:  

 Periodicidade/calendário:  

 Duração:  

 Local de execução:  

 Outra: 
 

6.5 Currículo Específico Individual (anexo n.º …) 

 Introdução de objetivos e conteúdos em função do nível de funcionalidade do aluno. 

 Substituição de objetivos e conteúdos em função do nível de funcionalidade do 

aluno. 

 Eliminação de objetivos e conteúdos em função do nível de funcionalidade do 

aluno. 

 

6.6 Tecnologias de Apoio 

 Livros em Braille/formato digital 

 Material audiovisual 

 Equipamento específico para leitura, escrita e calculo. 

 Auxiliares óticos ou acústicos. 

 Equipamento informático adaptado.  
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 Máquinas de escrever Braille. 

 Cadeiras de rodas. 

 Próteses  

 Outro (especifique: colete para sustentação do corpo (particular atenção na Educação 

Física). 

 

7. Serviços afins à Educação Especial 

 Identificação precoce e avaliação das limitações da criança (ELI) 

 Serviços médicos (Dizer quais) 

 Terapia Ocupacional (Nome da terapeuta) 

 Aconselhamento e formação dos pais/encarregados de educação 

 Fisioterapia 

 Serviços de Psicologia 

 Ocupação dos tempos livres (Centro de estudos ou outros) 

 Reabilitação (indicar os serviços frequentados) 

 Terapia da Fala (Nome da terapeuta)  

 Psicomotricidade 

 Atividades extracurriculares (indicar as atividades frequentadas) 

 Tutoria (indicar o responsável)  

 Orientação e mobilidade (Nome do técnico) 

 Sala de Estudo 

 Ação Social Escolar (indicar se o aluno beneficia de transporte escolar, almoço, suplemento 

alimentar, material escolar) 

 Outro: 
 

8. Discriminação dos conteúdos, dos objetivos gerais e específicos a atingir e das 

estratégias e recursos humanos e materiais a utilizar 

 

8.1 Alunos sem a medida educativa de CEI 

As metas/objetivos a atingir pelo aluno são as definidas nos programas para cada 
disciplina/área. Caso o aluno seja alvo da medida de Adequações Curriculares, devem 
ser indicados o(s) n.º do(s) anexo(s) respetivos.  

8.2 Aluno com CEI 

(Indicar o n.º do anexo com o Currículo Específico Individual) 

8.3 Nível de participação do aluno nas atividades educativas da escola  

 

8.3.1 Áreas partilhadas com a turma 

 

8.3.2 Áreas desenvolvidas fora da turma 

 

8.3.3 Áreas desenvolvidas noutros espaços 

 

9. Distribuição horária das diferentes atividades previstas 

Horas 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 
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Início Termo 

8.20 9.05      

9.05 9.50      

10.05 10.50      

10.50 11.35      

11.45 12.30      

12.30 13.15      

13.30 14.15      

14.15 15.00      

15.15 16.00      

16.00 16.45      

17.00 17.45      

17.45 18.30      

10. Identificação dos profissionais responsáveis  

Áreas Nome do profissional 

  

  

  

  

Direção de Turma  

11. Plano Individual de Transição (PIT) 
(Indicar: não se aplica ou indicar o nº do anexo a que diz respeito o PIT) 

 

12. Definição do processo de avaliação do PEI 

Avaliação da implementação das medidas educativas adotadas neste 
programa e processo de revisão: 
A avaliação da implementação das medidas educativas assumirá um 
carácter de continuidade. Assim, a avaliação das medidas educativas 
adotadas neste PEI será realizada ordinariamente no final de cada período 
letivo, em documento próprio, e arquivada no Processo Individual do Aluno. 
No final de cada ano letivo será elaborado um relatório circunstanciado, de 
acordo com os pontos 3, 4 e 5 do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 3 de 2008. 

13. Redução de turma 
(fundamentação, no caso de se verificar. Caso contrário escrever “não se aplica”) 

 

14. Responsáveis pela elaboração e aplicação do PEI  

Função Assinatura (legível) 
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Diretor de Turma/Titular de 

Turma/Educador 

 

Docente de Educação Especial  

Outros profissionais  

Encarregado de Educação  

Aluno  

 

 
 

Concordo com as medidas educativas definidas no Programa Educativo 
Individual. 
 
O Encarregado de Educação: 
_____________________________________________ 
 Aprovado em Conselho 

Pedagógico 
_____ / _____ / _____ 

Homologado pelo Diretor 
_____ / _____ / _____ 

  


