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RESUMO 

O presente trabalho constituiu uma simulação de caso prático, com o intuito de se elaborar 

uma proposta de intervenção em contexto escolar. Aborda o exemplo de um aluno identificado 

precocemente com necessidade educativa especial e que na sua adolescência é vítima de Bullying. 

Após descrição do caso, é apresentado um programa de intervenção focado nesta temática com 

descrição do número e teor das sessões, com vista à autonomização do aluno, deixando abertura 

para a continuidade do programa para aplicação grupal no contexto de turmas e escola no geral, 

não deixando de parte a reflexão sobre a presença essencial do Psicólogo. 

 

Palavras-chave: necessidades educativas especiais (NEE), bullying, inclusão, igualdade, 

programa, intervenção, desenvolvimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

A prevalência de nascimento de crianças especiais tem vindo a aumentar (Guerra, 2015). No 

entanto, fica-se frequentemente com a sensação que a tolerância à diferença aparenta ser 

inversamente proporcional ao acesso aos diversos meios de informação, incluindo os tecnológicos.  

Não obstante, é em contexto escolar e educacional que as crianças e jovens se confrontam 

com pares de diferentes etnias, contextos sócio-culturais e financeiros, diferentes gostos, diferentes 

opiniões, diferentes personalidades (ainda em formação). Enfim, defrontam-se com a diferença. 

Por essa mesma razão, a escola é o palco principal de apoio a cada aluno individualmente (as NEE, 

por exemplo), mas também do apoio a saber ser e saber estar em grupo, na perspectiva de criar um 

clima de cooperação e aprendizagem.  

“As escolas regulares (…) são meios (…) para combater as atitudes discriminatórias, para criar 

comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para 

todos” (Declaração de Salamanca, 1994). 

Com o presente trabalho, procurou-se simular, para o contexto formativo, um caso prático de 

um aluno identificado precocemente com necessidade educativa especial e que se torna vítima de 

Bullying pelos seus pares.  

Assim, após descrição do caso, apresenta-se um programa de intervenção dividido em várias 

sessões, deixando abertura para a continuidade do programa para aplicação grupal no contexto de 

turmas e escola no geral.  

Para além do intuito de se elaborar uma proposta de intervenção em contexto escolar, 

procurou-se também reflectir sobre os conceitos de diferença e inclusão e o papel imprescindível 

do Psicólogo no contexto educativo dos vários agentes. 
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1. DESCRIÇÃO DO CASO 

O presente caso é referente ao Miguel, jovem de 14 anos de idade que frequenta o 9º ano de 

escolaridade na Escola ABC. O caso do Miguel chegou ao Gabinete de Psicologia e Orientação 

(GPO) por referência do Conselho Executivo da Escola ABC, motivado pela comunicação dos seus 

pais de que estaria a ser vítima de agressão continuada pelo seu grupo de pares. 

1.1. Historial 

O Miguel entrou para a creche aos 6 meses, onde teve um acompanhamento diário do seu 

desenvolvimento através de exercícios provenientes do programa "Currículo Carolina"1. Revelou 

alguns sinais que seriam condicentes com PEA aos 12 meses, momento em que se intensificou a 

realização de exercícios provenientes do "The Activity Kit for Babies and Toddlers at Risk" (Fein 

et al., 2016) com maior enfoque nas competências comunicacionais, sociais e de atenção.  

Aos 2,5 anos de idade, escrevia e vocalizava o abecedário completo, quer na sua ordem, quer 

na ordem inversa. Era capaz de escrever o seu nome e contar até 100 em diante, tanto em Português 

como em Inglês. Questionados os pais sobre os estímulos provenientes desta aprendizagem 

precoce, os mesmos informaram que aprendeu sozinho, durante o período de recompensa em que 

usava o tablet e escolhia sempre tutoriais neste contexto. Em pouco tempo verbalizava as cores, as 

formas e aos 4 anos já se iniciava em exercícios de adição de números.  

Paralelamente, apesar de ter recebido terapia ocupacional neste sentido, o Miguel ainda 

apresentava alguns níveis de ansiedade sempre que as suas rotinas ou contextos eram alvo de 

mudança. Aos 5 anos foi diagnosticado com Síndrome de Asperger (perturbação do espectro do 

autismo2 altamente funcional) devido aos seus comportamentos repetitivos: quando mostrava 

maior ansiedade, evidenciava defrontar-se com algo ou alguém, optando por observar as suas mãos 

e tentando fazer números e letras com os seus dedos; não raramente trauteava ou criava monólogos 

para evitar ouvir vozes ou sons que lhe eram incomodativos; andava frequentemente em bicos de 

pés. 

Ao longo de todo o processo de acompanhamento, que incluiu consultas de psicologia 

periódicas e espaçadas à medida dos seus progressos e terapia ocupacional, o Miguel evoluiu de 

forma bastante satisfatória, ao ponto de praticamente não evidenciar estereotipias ou sinais que 

                                                 

1 O "Currículo Carolina" teve a sua primeira edição em 1986 destinado a crianças com deficiência e crianças em risco (dos 0 aos 

24 meses), muito ligado à intervenção precoce. A sua enorme aceitação levou ao desenvolvimento do programa complementar 

Currículo Carolina para crianças em idade pré-escolar (dos 24 aos 60 meses) em 1990. Apesar de ainda disponíveis, estes dois 

programas serviram de base a uma revisão em 1991 (3ª edição em 2004) e traduzido para Português em 2005.   

1 Este recente programa visa promover e desenvolver competências comunicacionais, sociais e de atenção em bebés desde os 0 

aos 36 meses e serve de guia para a detecção de perturbações do espectro do autismo (PEA) e saúde mental, servindo de aliado à 

intervenção precoce. 

2 Fernandes, J. C et al. (1996). DSM-IV Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. Lisboa: Climepsi. e 

Fernandes, J. C et al. (2015). DSM-5 Guia de referência rápida para os critérios de diagnóstico. Lisboa: Climepsi 
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evidenciassem o seu extraordinário mundo Asperger. A sua comunicação era normal e apesar de 

não gostar de frequentar espaços com muitas pessoas, era capaz de ir a um Centro Comercial e 

dialogar normalmente com o seu grupo de pares. 

Porém, aos 14 anos, a situação sofreu um drástico revés. O Miguel começou a evidenciar a 

necessidade frequente de se isolar, o diálogo com a família reduziu, o seu olhar começou a ser 

fugidio, evitava ir com os pais às compras e as noites começaram a ser menos tranquilas com a 

presença de sonhos. Paralelamente, intensificou a realização de exercícios matemáticos e quando 

se sentia pressionado ou mais ansioso, sussurrava e/ou escrevia datas, horas e operações numéricas. 

Numa tentativa de se compreender esta inversão, uma vez que o Miguel demonstrou 

capacidade de adaptação e coping3 até então (fruto da intervenção precoce), realizou-se consultas 

psicológicas mais amiúde, ao mesmo tempo que se procurou recolher informações junto da sua 

família, mas ninguém sabia o que se passava, porque o Miguel se isolava. 

Ainda que as notas do Miguel não tivessem sofrido decréscimos e o Miguel evidenciava, em 

casa, isolar-se no quarto a estudar matérias que mais gostava, os pais foram surpreendidos pela 

Directora de Turma, quando esta no final do 1º trimestre lhes mencionou que o Miguel começou a 

chegar atrasado a todas as aulas e começou a faltar a algumas disciplinas. 

Preocupados, os seus pais decidiram marcar reunião individual com a Directora de Turma e 

com o  respectivo Concelho Directivo da escola que o Miguel frequentava. Quando circulavam 

pelo corredor da escola, assistiram a um cenário assustador: um grupo de colegas de turma, rodeava 

o Miguel e gritavam palavras em simultâneo, de forma frenética e desordeira, o que levava o 

Miguel a perder o seu controlo e a verbalizar teor numérico em tom progressivo, numa tentativa de 

auto-regulação, para regozijo dos seus pares. Afinal, o Miguel sofria de Bullying4. 

1.2. Contextualização 

Perante a pressão exercida pelos pares, a fuga do Miguel consistia em manifestar 

comportamentos repetitivos (operações numéricas) e o evitamento progressivo de momentos de 

socialização. O Miguel evidenciava-se mais reservado, progressivamente menos capaz de lidar 

com a situação e de exteriorizar as suas pulsões de forma positiva, sendo necessária uma 

intervenção psicológica. 

Este capítulo constitui o período entre o conhecimento da referenciação, e o planeamento de 

acção. Assim, de seguida as forças e fraquezas e descrever-se-á de forma sucinta os passos que se 

planeiam seguir para o caso específico do Miguel. 

                                                 

3 Derivação do inglês to cope - "to deal successfully with something difficult; to manage; to have the capacity to deal with 

something successfully" (Crowther et al., 1995). 

4 O conceito de Bullying surgiu pelo autor Dan Olweus (1993) com vasta investigação desde 1970 e tem um programa de 

prevenção com o seu nome - Olweus Bullying Prevention Program. Implica atos de violência continuados exercidos sobre 

alguém. 
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1.3. Vulnerabilidades 

A detioração da sua capacidade de auto-regulação, fazendo com que as estereotipias 

regressassem, o que o deixa mais exposto e visível aos demais. 

A quebra das suas rotinas e demais relacionamentos, incluindo familiares, o que o isola ainda 

mais do mundo. 

1.4. Manutenção 

Reforço da sua autonomia e auto-confiança. Enaltecer o seu auto-conceito e a 

excepcionalidade do seu dom. Treino de competências e envolvimento em actividades onde possa 

ter controlo da situação. 

1.5. Protectores 

Acompanhamento familiar e profissional. Empoderamento pessoal e envolvimento em 

actividades que lhe proporcionem retorno positivo e sentimento de pertença ou importância. 

1.6. Pressupostos De Intervenção 

Uma vez que o Miguel teve acompanhamento de um Psicólogo desde a creche, foi solicitado 

ao infantário a consulta do seu processo. A realização da anamnese (Malpique, 2010) pelo GPO da 

Escola ABC ficaria circunscrita ao contexto escolar, actividades extra-curriculares, interesses e 

lazeres, sendo a primeira prioridade, o estabelecimento de empatia com o Miguel. 

Para recolha adicional, o GPO agendaria uma reunião prioritária com Professores, Directora 

de Turma do Miguel e Concelho Executivo da Escola ABC, onde também se solicitaria a presença 

dos pais do Miguel. Adicionalmente, tentar-se-ia obter informação sobre os pares num testemunho 

indirecto (através dos Professores), para posterior agendamento de sessão com eventuais colegas 

de referência do Miguel (explorando se existiriam e qual o relacionamento). Paralelamente, 

estabelecer-se-ia um plano de sessões individuais com os colegas agressores. 

Tendo por base toda a informação recolhida naquela reunião, acrescendo o historial clínico 

do Miguel, definir-se-iam os pressupostos de acção, que contemplavam um objectivo dual e 

bifásico, com total enfoque no Miguel.  
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Ilustração do programa de intervenção Bullying e NEE 

 

Tabela 1 - Elaboração própria. 

De acordo com a ilustração da Tabela 1, o programa de intervenção proposto procuraria o 

empoderamento (empowerment) do Miguel, faseado em diferentes sessões individuais, com o 

objectivo final da sua aceitação, no lato sentido, e bem estar psicológico.  

Numa fase posterior à actuação individual, propôr-se-ia um desafio ao Miguel, no sentido de 

restituir e superar as suas competências sociais e adquirir a sua autonomia e funcionalidade 

quotidiana. Este desafio consistiria em constituir o Miguel como um modelo de superação e de 

esclarecimento dos seus pares, dando-lhe um importante papel participativo nas sessões de grupo 

(actuação grupal), e no levantamento da prevalência de Bullying e necessidades da sua escola 

(actuação geral ao nível da Escola ABC). 

Esta segunda fase do plano de intervenção não será descriminada neste trabalho, uma vez que 

dependeria não só, do alcance de sucesso do plano de intervenção individual (dado ser o nosso 

elemento de foco), assim como da aceitação do Miguel em participar numa segunda fase de 

intervenção, constituindo-o como elemento activo de todo o processo. 

Salienta-se que, no final de todas as sessões, seria proposto uma folha de registo e recordação 

do conteúdo da mesma, onde se solicitaria ao Miguel que registasse: tema da sessão, o que foi 

feito, importância da sessão, o que gostou mais, o que gostou menos (ANEXO V). 

Sessão 1 - Empatia e Contrato 

A primeira sessão seria conjunta com o Miguel e os seus pais. Nela dar-se-ia oportunidade 

para a narrativa aberta e espontânea, já que constituiria para o Psicólogo uma fonte de informação 

sobre a relação dos pais do Miguel entre si (enquanto casal), a relação deles com o seu filho Miguel, 

e a relação do Miguel com os seus progenitores. 
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Ainda nesta sessão, propor-se-ia um contrato de colaboração entre o Miguel e o GPO, 

esclarecendo todos os intervenientes do conteúdo e objectivo do mesmo. No entanto, antes da 

assinatura do contrato, solicitar-se-ia aos pais do Miguel que saíssem da sala, proporcionando ao 

jovem um momento a sós com o psicólogo, para que esclarecesse qualquer dúvida ou expusesse 

qualquer assunto. 

Sessão 2 - Fichas visuais e exploração de conceitos 

Uma característica comum dos jovens com PEA, é a sua propensão para o concreto e a 

necessidade de estímulos visualmente tangíveis (pensamento concreto Vs pensamento 

abstrato/imaginação). Nesta segunda sessão, procurar-se-ia focar o Miguel em imagens que lhe 

despoletassem conceitos, explorando-os em associação livre.  

Para esse efeito, dispor-se-iam perante si duas figuras do instrumento Bar-Ilan (Tabela 2 e 

ANEXO IV), na tentativa de suscitar alguma reacção emocional e procurar narrativa. Uma vez que o 

referido teste é semi-projectivo, o mesmo permite uma exploração à medida que o sujeito verbaliza, 

procurando-se, de alguma forma, conseguir que o Miguel exponha a situação de agressão 

continuada a que esteve exposto, ou identificação de um caso semelhante vivido por outro(a) 

colega. 

Bar-Ilan 

Figura 3  
Grupos de crianças no recreio - centraliza as relações sociais no contexto escolar. 
Questão de partida: "Os jovens estão no recreio. O que estão a fazer?" / "Porque é que este jovem está aqui?". 

Figura 9 

Um grupo de crianças, incluindo um rapaz deficiente, no recreio - revela a percepção acerca dos deficientes e em 
que medida se identifica com eles. 

Questão de partida:  "O que estão estes jovens a fazer?" / "Este jovem pode brincar com os outros?". 

Tabela 2 - Descrição das imagens Bar-Ilan. Adaptado de Itskowitz & Strauss (1998). 

Sessão 3 - Auto-conceito e conceitos sobre os outros 

Nesta sessão, seria avaliado o actual auto-conceito do Miguel, a sua auto-confiança, o 

conceito que tem dos seus pares e o conceito que ele acha que os pares têm dele. O meio de 

obtenção destas informações estaria dependente da produtividade da comunicação verbal entre o 

Miguel e o Psicólogo, estando também previsto o preenchimento de um questionário. Algumas 

questões que seriam abordadas nesta sessão, constam da tabela 3 infra. 
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Exemplos de questões abordadas em questionário 

Questões de selecção de resposta, onde também inclua a opção "outra" e espaço para preencher. 

Com quem gosto mais de estar Em quem confio mais 

O que gosto mais de fazer A quem recorro quando tenho problemas 

Escala de lickert com questões sobre pares / escola / família / individuo 

Gosto da escola porque estou com os meus amigos e brinco Gosto da escola porque estou seguro e não me fazem mal 

Não gosto da escola porque não gosto dos meus colegas Não gosto da escola porque é uma perda de tempo 

Questões de resposta aberta 

O que mais gosto em mim O que menos gosto em mim 

Considero-me uma pessoa (opções) porque A pessoa que mais admiro e porquê 

Tabela 3 - Elaboração própria; adaptado de Sebastião et al. (2013). 

É esperado que, a partir da terceira sessão, já se tenha alcançado cooperação por parte do 

Miguel, uma vez que é notória a mobilização de pais, docentes, direcção e GPO em torno do caso 

de Bullying, facto que o poderá deixar mais tranquilo. De referir que a par das sessões individuais 

do Miguel, seriam agendadas sessões individuais com cada elemento de pares, identificados como 

participantes nas agressões continuadas ao Miguel. 

Sessão 4, 5, 6 e 7 - Treino de competências e gestão de emoções 

A partir desta quarta sessão, e ao longo das próximas, seria iniciado um treino de 

competências, com objectivo de desenvolver aptidões para capacitar o Miguel de adquirir 

estratégias de coping perante contextos de pressão exercida pelos pares. 

Numa perspectiva de evitar que o Miguel transformasse as suas pulsões em comportamentos 

agressivos ou auto-destrutivos, explorar-se-ia com o ele a frequência de diferentes espaços físicos 

(Abreu, 1998 cited in Machado, 2011), contextos e realização de exercícios de libertação, 

estimulando a catarse de energia, força e emoções (pulsões), permitindo-o descomprimir; procurar-

se-ia recordar e enaltecer a importância do riso e do humor na perspectiva da Psicologia Positiva e 

explorar o Jogo dramático na prevenção do Bullying (Cardoso, 2009). Nestas sessões, também se 

incluiria a gestão de emoções (exemplo: ira vs. calma), através de um quadro com frases de auto-

diálogo, como se sugere na tabela 4: 

 

Dicas de conversão do auto-diálogo negativo em pensamentos positivos 

Quando penso... ... vou reformular para transformar em acções positivas 

Não aguento mais!... / Estou a perder o controlo...  

Vou-me vingar... / Vou-lhe bater... (sugestões de resposta a explorar com o Miguel) 

Vou ignorar...  

Tabela 4 - Elaboração própria; adaptado de Webster-Stratton (2011). 
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Sessão 8 - Apresentação de casos que superaram Bullying. Trabalho de pesquisa 

Para imprimir alguma diferença em relação aos habituais programas de informação sobre o 

Bullying, procurar-se-ia uma cadência de sessões com um conceito invertido. Ou seja, para 

despertar curiosidade, suscitar interesse e manter a atenção do Miguel, apresentar-se-iam  casos 

(de figuras públicas ou conhecidos) de sucesso e superação de situações de agressão, violência e/ou 

Bullying. Ao mesmo tempo, a apresentação destes casos transmitiria a esperança e certeza de que 

o Bullying pode ser combatido, e também permitiria ao Miguel a identificação com o que deseja 

(objectivo-finalidade-meta). Três casos interessantes de análise: Michael Phelps5 (Bullying) e 

Malala Yousafzai6 (Bullying e tentativa de homicídio);  

Sessão 9 - Esclarecimento sobre Violência, Agressão, Bullying e intervenientes 

A nona sessão seria dedicada à definição, distinção e informação sobre violência, agressão, 

Bullying e intervenientes. Ou seja, identificação dos papéis de agressor, vítimas, testemunhas 

(Barbosa & Santos, 2010) e apoiantes. Visualizar-se-iam tutoriais7 sobre Bullying, (diferentes 

tipos, em que consistem) e proceder-se-ia a uma análise conjunta dos assuntos com o Miguel. 

Os diferentes tipos de Bullying (comportamento/violência) a identificar: físico (bater, 

beliscar, empurrar); verbal (insultar, gozar); moral (difamar, caluniar, discriminar); sexual (abusar, 

assediar, violar); psicológico (intimidar, ameaçar, perseguir, aterrorizar); material (roubar, destruir 

pertences) virtual (recurso à internet) (Almeida, 2012). 

Entende-se que faria parte do contrato de colaboração entre o Miguel e o GPO, o compromisso 

de não pesquisar nada na internet sobre Bullying até ao final das sessões e que todo o material seria 

seleccionado e cedido pelo Psicólogo. As razões principais prendem-se com o facto da internet ser 

profícua em narrativas de casos de Bullying, muitos deles apresentando uma análise sensacionalista 

e em que outros terminam em suicídio dos jovens ao desistirem. A imagem que queremos transmitir 

é de sucesso e superação, de capacidade e de coragem. 

No final desta sessão, entregar-se-ia ao Miguel um livro para leitura e discussão na sessão 

seguinte: "O Diário de uma Abelha Nada Aselha"8 (Baptista & Pimenta, 2015).  

Sessão 10 -  Brainstorming sobre  as temáticas do livro e o ser diferente 

Nesta sessão, seriam abordadas diversos pontos de vista e exploração de diferentes formas 

de agir. Frases que serviriam de mote: O que é ser diferente; O que farias se: perspectivas de 

actuação-denúncia; O que farias se: perspectiva de actuação-intervenção; Explorar a ideia de que 

                                                 

5http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/profile-how-michael-phelps-went-987095#eHmId 7eGwS2ucqEC.97 

6 http://teamjamaicanbobsledteam.weebly.com/her-impact.html 

7 Por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=ZWe5xfE_PBI 

8 Baptista, N.; Pimenta, T. (2015). O Diário de uma Abelha Nada Aselha. Matosinhos: Isto é Editora. 
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a violência gera violência e que algumas formas de punição não resolvem o problema dos Bullies: 

às vezes que só acentuam a motivação.  

Procurar sempre a transmissão de que “A educação para a tolerância e para o respeito do 

outro, condição necessária à democracia, deve ser considerada como uma tarefa geral e 

permanente” (citação da UNESCO
9. Delors, 1996). 

Sessão 11 -  Analisar o Bullying do avesso: motivo dos agressores 

Nesta sessão, seriam analisadas as causas do Bullying, ou seja, permitir perspectivar da 

objectiva do agressor e o que o motiva a agredir. Algumas causas a serem abordadas: 

personalidade/temperamento; aspeto físico; influências sociais e educação; impacto dos meios de 

comunicação, redes sociais e novas tecnologias; preconceito; inveja; medos (rejeição; 

desconhecido, exposição, etc.); vingança; os ambientes familiares dos jovens; a fraca autoestima; 

insensibilidade e egocentrismo; desejo de poder; ambiente escolar (Beane, 2008); estabilidade do 

quadro de Professores; normas de conduta; a supervisão. 

Sessão 12 -  Ponderação das sessões e novo desafio. 

Finalizar-se-ia as sessões com uma ponderação conjunta dos resultados das sessões. Far-se-

ia a visualização de um vídeo emocional10 sobre diferença e Bullying, e propôr-se-ia o desafio ao 

Miguel: participar num levantamento de prevalência e combate anti-bullying na sua escola. 

  

                                                 

9 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

10 https://www.youtube.com/watch?v=FPURpBbVVeQ 
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REFLEXÃO FINAL 

 

Perante uma criança com NEE a frequentar o ensino regular, a escola não só deve proporcionar 

as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento em igualdade de direito com os demais 

alunos11, mas também enaltecer a perspectiva de diversidade: ser diferente pode ser bom e todos 

os actores do contexto educativo deveriam aproveitar o facto para enriquecer o processo de 

aprendizagem com pessoas e perspectivas diferentes, ao invés da tentativa de isolamento e 

segregação. 

A Declaração de Salamanca (1994) indica que "a pedagogia inclusiva é a melhor forma de 

promover a solidariedade entre os alunos". Para isso, torna-se urgente o combate à falta de 

informação que se detecta com frequência entre pais, professores, funcionários das escolas 

(Barbosa & Santos, 2010) o que naturalmente se repercute nos alunos (adultos em 

desenvolvimento).  

Como tal, uma intervenção individual terá um sucesso relativo, pois funciona como acto 

paliativo: o Bullying necessita de ser combatido com informação, conhecimento e educação 

psicológica deliberada dos intervenientes do contexto onde o Bullying surge.  

Para a prevenção do Bullying e/ou outros comportamentos discriminatórios, a intervenção 

deverá ser transversal a todos os intervenientes do contexto educativo, incluindo a família. Por fim, 

mas não menos importante, destacamos a importância que deverá ser dada a um elemento crucial 

em contexto educativo, que se espera vir a ter o relevo que tanto merece nos próximos anos. Para 

reflexão, citamos a autora Machado (2011): 

"O papel do psicólogo em contexto escolar é de extrema importância e relevância para o processo de 

prevenção. No entanto, só este elemento não faz a diferença, sendo por isso necessário, antes de mais, 

que a escola tome consciência que para um trabalho ser desenvolvido de forma eficaz, haja 

colaboração estreita entre os diferentes intervenientes, sejam eles funcionários, professores, membros 

da direcção ou encarregados de educação." 

  

                                                 

11 Numa perspectiva verdadeiramente inclusiva, são necessárias alterações a todo o processo educativo, como por exemplo: 

projecto pedagógico, objectivos educacionais, conteúdos programáticos, métodos de ensino, (in)formação dos professores, 

processo de avaliação, acessibilidade, métodos de comunicação, entre tantos outros, consoante a necessidade de cada criança com 

NEE. 
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