
COIMBRA



ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA 
CEREBRAL DE COIMBRA



A EB1 APPC

• Pertence à Rede Escolar
Ministério da Educação e ao
Agrupamento de Escolas Maria
Alice Gouveia.

• Público alvo 3 grupos de
crianças com PC ou
Neurológicas Afins e 1 turma de
crianças do Ensino Regular .

• Gestão articulada entre o
Agrupamento e a APCC



PESSOAL 
DOCENTE

4 Professoras

PESSOAL NÃO 
DOCENTE

3 Vigilantes

PESSOAL 
DISCENTE

45 alunos

21 – sexo 
feminino
24 – sexo 
masculino



“A criança com Paralisia Cerebral

em Contexto Educativo”



Necessidades Educativas Especiais 

da Criança

com Paralisia Cerebral

As Crianças com Paralisia Cerebral são 
crianças com Necessidades 

Educativas Especiais e, como tal, têm 
direito a um Regime Educativo

Especial.



DL-3/2008, de 7 de Janeiro

• Define os apoios especializados a prestar
na educação pré-escolar e nos ensinos
básico e secundário dos sectores público,
particular e cooperativo de forma a criar
condições para adequação do processo
educativo às necessidades educativas
especiais dos alunos



Objectivo da Educação Especial

• inclusão educativa e social
• o acesso e o sucesso educativo
• a autonomia
• a estabilidade emocional
• a promoção da igualdade de oportunidades
• a preparação para o prosseguimento de 

estudos ou a preparação para a vida 
profissional 

• a preparação para uma transição para a vida 
pós-escolar



Medidas Educativas

• Apoio pedagógico personalizado (artig.17º); 
• Adequações curriculares individuais 

(artig.18º); 
• Adequações no processo de matrícula 

(artig.19º); 
• Adequações no processo de avaliação 

(artig.20º); 
• Currículo específico individual (artig.21º); 
• Tecnologias de apoio (artig.22º).



Diagnóstico Precoce

Intervenção Precoce

Plano Educativo
Individual
(Escola)

Plano Individual
APCC

Resposta adequada às necessidades especiais

• da criança

• da família

Integração na Comunidade



Organização do Contexto Sala de 
Aula

Mobiliário e material adaptado e 
adequado às 

necessidades de cada criança



O espaço deve estar organizado de modo a permitir a

socialização e a facilitação da aprendizagem além da

movimentação independente e segura de todas as crianças.

O ambiente sala de aula é condicionado por vários aspectos físicos:

tipo de materiais

grau de acessibilidade

organização 



Uma Sala de Aula…



As crianças com paralisia cerebral necessitam de adaptações 

no seu dia-a-dia , para realizar a sua aprendizagem.

Mobiliário

Mesa com recorte à esquerda

Mesa com recorte semi-circular

Estabilizador

Puff



Material adaptado e adequado 

às necessidades de cada criança 

Computador 

Computador com programa Kenx

Dial Scan

Teclado com grelha

Switch

Kenx

TrackBall



Estratégias Educativas

Pedagogias diferenciadas
Ensino individualizado
Utilização de TIC e ajudas 

técnicas na aprendizagem



Estratégias Educativas

As crianças com paralisia cerebral podem aprender tudo,

ou quase tudo, o que as outras crianças aprendem.

Não há métodos especiais, há estratégias de ensino.

“A desvantagem sofrida por cada indivíduo

é pessoal e particular, por isso, a sua educação

não pode ser feita sem um ensino individualizado,

centrado nas necessidades de cada um.”
(Pereira e Vieira, 1996)



Todas as crianças têm potencial de aprendizagem, 

no entanto, a quantidade de coisas que aprendem 

é diferente, assim como a forma de as ensinar



Utilização de Tecnologias de informação e comunicação 

e ajudas técnicas na aprendizagem



É importante:

Ajustar o ambiente às necessidades da criança

Estruturar o ambiente, de acordo com o nível cognitivo

Envolver na aprendizagem os vários sentidos

Valorizar a auto-estima

Variar as actividades



Alguns materiais, manipuláveis, que estes alunos utilizam

Utilização de uma esponja para segurar o lápis

Tesoura de mola

Teclado com 
grelha



Outros materiais



Fim
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