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Caros Pais,
Reconhecendo a EAL que os alunos se distinguem relativamente ao seu nível de
desenvolvimento, aprendizagem e desempenho, é possível aplicar na sala de aula
medidas pedagógicas adequadas para apoiar alunos com necessidades educativas
específicas no seu desenvolvimento escolar e social. Estas medidas pedagógicas, que
se referem tanto à aprendizagem como ao comportamento, são adaptadas às
necessidades dos alunos. Relativamente às medidas pedagógicas específicas que
dizem respeito ao processo de avaliação, estas podem ser aplicadas em
determinadas situações.
No início de cada ano letivo, os pais podem fazer um requerimento para a aplicação
de medidas pedagógicas específicas, mediante a apresentação de um relatório de
diagnóstico médico-psicológico atualizado, que documente as dificuldades específicas
do filho, à Coordenadora para a Inclusão, Frau Ursula Schnagl, ou à Psicóloga
Escolar. Também é possível este pedido ocorrer só no início do 2º semestre, caso em
que terá apenas a validade desse período de tempo. O relatório será evidentemente
tratado de forma confidencial. Em determinadas situações, recomendamos que
sejam iniciadas medidas terapêuticas específicas.
Após a entrega do requerimento pelos pais, tem lugar uma reunião com o Grupo de
Aconselhamento, na qual são acordadas em conjunto as medidas pedagógicas na
Escola, o apoio dado em casa, assim como medidas terapêuticas específicas. Ao
longo do ano letivo é assegurada uma colaboração continuada.
Todos os professores que lecionam na turma são informados pelo Diretor de Turma
sobre a individualização no ensino e, se necessário, sobre as medidas adequadas a
aplicar no processo de avaliação.
Caso queiram fazer um requerimento, poderão preencher o formulário em anexo e
entregá-lo à Coordenadora para a Inclusão (Ursula Schnagl).
Estamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos
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