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Resumo O trabalho que nos propomos apresentar baseia-se em resultados preliminares de uma 

investigação em curso na Universidade do Minho, no âmbito do Doutoramento em Estudos da 

Criança, na área de Educação Especial, o qual tem a finalidade de caracterizar a implementação do 

Plano Individual de Transição junto de alunos com dificuldades intelectuais, a frequentar o 9.º ano de 

escolaridade e que desenvolvam um Plano Individual de Transição desde o 7.º ano. Nesta 

comunicação pretendemos apresentar o conhecimento obtido do estado da arte e do enquadramento 

teórico realizado burilando a questão dos Planos Individuais de Transição como uma vertente 

imprescindível para os alunos com currículo específico individual e consequente transição para a vida 

pós escolar. Os normativos legais sobre esta temática estão em pleno emergir pelo que são motivo de 

várias dinâmicas discursivas, avaliativas e de reflexão, por diferentes órgãos (Agência Europeia para 

o Desenvolvimento das Necessidades Educativas Especiais; Comissão de Educação, Ciência e 

Cultura: Grupo de Trabalho de Educação Especial; PinAndee: Associação Nacional de Docentes de 

Educação Especial). Tendo em consideração as dinâmicas que julgamos trazer contributos deveras 

positivos ao interrogarmos se o “papel” dos Planos Individuais de Transição: são um complemento 

ao currículo funcional desenvolvido pelos alunos com dificuldades intelectuais, com currículo 

específico individual, ou se são estes Planos Individuais de Transição o fundamento desse currículo 

específico individual? Acrescemos que o definido no Decreto-lei 3/2008 prevê, no seu artigo 21.º “a 

possibilidade de se desenhar um currículo específico individual com base no perfil de funcionalidade 

dos alunos com necessidades educativas especiais. A aprendizagem a desenvolver no âmbito destes 

currículos, que nos termos da referida disposição legal tem uma forte componente funcional, visa 

sobretudo a aquisição de competências que possibilite uma vida o mais autónoma possível e com a 

máxima integração familiar, social e profissional”. Mais recentemente, a Portaria 275-A/2012, de 11 

de Setembro, surge no sentido de orientar as escolas para a construção dos currículos específicos 

individuais e dos planos individuais de transição, a qual procede “à definição de uma matriz curricular 

que se pretende estruturante, de modo a garantir que os currículos individuais integrem as áreas 

curriculares consideradas fundamentais, mas simultaneamente dotada da flexibilidade necessária a 



 

 

uma abordagem individualizada capaz de respeitar e responder às especificidades de cada aluno”. 

Considerando este enquadramento legal e a finalidade do trabalho de investigação realçamos que a 

opção metodológica da investigação em curso incidirá num estudo de natureza qualitativa, 

considerando o paradigma naturalista/interpretativo, estabelecendo interações com os participantes 

na recolha, exploração, e tratamento de dados que nos permitam ir ao encontro da finalidade do 

estudo. O desenho, planeamento e execução da investigação assentará na vertente Estudo de Caso e 

combinará uma triangulação de participantes, tendo como instrumento de recolha de dados a 

entrevista semi-estruturada aos participantes e a análise documental. 
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