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Resumo
A escola inclusiva constrói-se. O novo enquadramento legislativo só se suporta e consolida, através da prática dos atores que o implementam. No que diz
respeito à atitude profissional para com a inclusão, sobretudo se esta se refere a alunos com limitações físicas/motoras ou com medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão, esta é vista como um desafio para os professores de Educação Física do Externato Ribadouro.

Metodologia

EMAEI

Professores de Educação Física e a Equipa Multidisciplinar de Educação
Inclusiva (EAMEI):

Direção
Pedagógica

• análise individual e análise processual dos 6% dos alunos referenciados, com
limitações motoras;

Coordenadora
EMAEI
Psicóloga

• elaboração do plano das adequações curriculares, tendo por referência:
domínio de aprendizagem; estabelecimento de objetivos intermédios
curriculares;

metodologias/estratégias

de

aprendizagem

e

Elementos
Variáveis

Elementos
permanentes

avaliação

qualitativa e descritiva.

Objetivo
Participação dos alunos com limitações motoras nas aulas de educação física,
com acompanhamento do professor e recorrendo a tabelas de monitorização

1 coordenador geral
1 coordenador do pré-escolar + 1.º ciclo
1 coordenadora do 2.º ciclo
1 coordenador do 3.º ciclo
3 coordenadores do ensino secundário
1 docente de educação especial
1 psicóloga (pré-escolar+ ensino básico)
1 psicóloga ensino secundário

Médica pediatra
Diretor de turma
Conselho de Turma
Terapeutas
Pais
…

individualizadas.

Discussão
O trabalho desenvolvido por todos os intervenientes tem facilitado e motivado a
participação destes alunos nas aulas de educação física, o que tem vindo a
colmatar a resistência que os mesmos manifestam, no início de cada ano
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letivo.
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