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Resumo Em Portugal, as famílias de crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), nomeadamente as que apresentam algum tipo de deficiência, não têm sido ativamente 

envolvidos na elaboração e avaliação dos Programas Educativos Individuais (PEI) dos seus filhos. 

Ainda que a atual legislação da Educação Especial (DL-3/2008) regulamente o envolvimento destas 

famílias no processo de elaboração de PEI, não existe um entendimento claro como é que 

efetivamente se pode desenvolver a cooperação entre estas e a escola. A Associação Pais-em-Rede, 

enquanto organização fundada em 2008 cuja principal finalidade é fortalecer as famílias de 

crianças/jovens/adultos com deficiência, tem desenvolvido ações que procuram encorajar e capacitar 

estas famílias a terem um papel mais ativo na inclusão de seus filhos. A implementação de cursos de 

formação teórico-prática corresponde a uma das ações em desenvolvimento. Esta ação está inserida 

no projeto “Escola-em-Rede: formação de professores”, o qual tem o financiamento da Fundação 

Calouste Gulbenkian e resulta de uma parceria estabelecida com a Escola Superior de Educação de 

Lisboa. Os cursos de formação decorrem em módulos de 25 horas e estão creditados pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Com estes cursos de formação pretende-se que os 

formandos (docentes com e sem especialização em educação especial) compreendam quais os papéis 

dos profissionais e pais no processo de inclusão dos seus filhos, mais especificamente como é que 

estes atores podem colaborar na elaboração e desenvolvimento de PEI. Presentemente estão 

concluídos os dois primeiros cursos de formação e os formadores são dois especialistas em Educação 

Especial e mães que frequentaram o nível III do projeto Oficinas de Pais/Bolsas de Pais. O primeiro 

curso de formação decorreu em novembro de 2012 e foi usado como um estudo exploratório. A sua 

avaliação ajudou-nos a compreender como é que os próximos podiam ser desenvolvidos. Os 

resultados preliminares deste curso revelaram-nos ser útil o envolvimento conjunto de pais e docentes 

em programas de formação relacionados com a elaboração de PEI. Indicou-nos ainda que: i) os 

docentes não têm uma imagem muito clara relativamente ao modo como podem envolver as famílias 

de crianças e jovens com NEE neste processo e ii) o trabalho prático desenvolvido durante o curso de 

formação foi visto como muito positivo pelos formandos, e ajudou a compreender melhor as 

necessidades destas famílias e qual o seu papel na elaboração e desenvolvimento dos PEI de seus 



 

 

filhos. Nesta comunicação discutiremos os resultados da avaliação não só do estudo exploratório, 

como também as alterações introduzidas no 2º curso desenvolvido durante o mês de junho de 2013 e 

os seus resultados. Esperamos que os resultados dos cursos de formação nos permitam tecer 

orientações relativas à cooperação entre estas famílias e os serviços escolares. 
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