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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades
da componente específica de Educação Especial 3 (Código 930), nomeadamente:

Objeto de avaliação
A prova tem por objectivo avaliar os conhecimentos dos candidatos, considerados essenciais para o
exercício de funções docentes em educação especial (Grupo de recrutamento Educação Especial 3) e
respetiva aplicação a situações concretas.
A prova visa avaliar conhecimentos relativos aos seguintes conteúdos específicos:
1. O sistema braille e a sua aplicação à Grafia Braille para a Língua Portuguesa.
2. Consequências ao nível da atividade e participação decorrentes de limitações nas funções visuais.
3. Intervenção pedagógica: adequações no processo de ensino e de aprendizagem que promovam a
atividade e participação.

Caracterização da prova
A prova é constituída por atividades práticas (transcrição para braille) e por um item de construção
(estudo de caso).
As atividades práticas requerem a transcrição para braille de um texto e de três expressões numéricas.
O estudo de caso requer a elaboração de propostas de adequações pedagógicas a implementar.
A prova é classificada para 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:
I.

Atividades práticas — 40 pontos.

II.

Item de construção — 60 pontos.

A ausência de indicação inequívoca do código da componente da prova no enunciado da prova implica
a classificação com zero pontos da resposta referente ao item de construção (estudo de caso).
A ausência de indicação inequívoca do código da componente na folha de respostas (papel braille)
implica a classificação com zero pontos das atividades práticas (transcrição para braille).
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Atividades práticas (transcrição para braille)
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho, referentes ao domínio do
código braille, de acordo com os seguintes parâmetros:
–– Conhecimento do alfabeto braille;
–– Conhecimento das letras com diacríticos;
–– Respeito pela utilização dos sinais de pontuação e de outros sinais acessórios;
–– Respeito pela utilização dos sinais usados com números;
–– Respeito pela utilização dos sinais exclusivos de escrita braille;
–– Respeito pelas normas de aplicação do código braille.
Item de construção (estudo de caso)
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho, de acordo com os seguintes
parâmetros:
–– Pertinência das adequações propostas;
–– Abrangência das adequações propostas;
–– Grau de especificação das adequações propostas.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta preta.
As respostas são registadas no enunciado da prova e em papel braille, fornecidos pelo estabelecimento
de ensino.
Não é permitido o uso de corretor.
Máquina datilográfica braille.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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Exemplos de Itens
Apresentam-se alguns exemplos ilustrativos do tipo de itens da prova.
Itens 1 e 2
Atividades práticas (transcrição para braille)
1. Transcreva para braille o seguinte excerto e respetiva referência bibliográfica:
« (…)
Neste momento Joaninha, que passeava a alguma distância da casa na direcção de Lisboa, acudiu
sobressaltada bradando:
- «Avó, avó!... tanta gente que aí vem! soldados e povo… homens e mulheres… tanta gente!»
Era a retirada de onze de Outubro.»

Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, Porto, Porto Editora, 2005, p.109

2. Transcreva para braille a seguinte expressão:
25 dm + 10 dm = 35 dm
Item 3
Item de construção (estudo de caso)
3. Leia com atenção o seguinte Estudo de Caso e indique as adequações no processo de ensino e de
aprendizagem que considera responderem às necessidades educativas evidenciadas.
O Tiago tem 17 anos e frequenta o 9.º ano de escolaridade pela segunda vez. Durante o percurso escolar foi sujeito, ainda, a uma outra retenção no 4.º ano de escolaridade. Frequenta um agrupamento
de referência para a educação de alunos cegos ou com baixa visão.
Apresenta baixa visão devido a cataratas congénitas e de acordo com o relatório oftalmológico tem
uma acuidade visual de 0,08/10 no OD e não quantificável no OE .
Foi sujeito a três intervenções cirúrgicas, a última no final do ano letivo transato, mas o grau de visão
tem vindo a diminuir progressivamente. É acompanhado na consulta de baixa visão.
Lê textos em carateres ampliados (Arial, tamanho 20) com um espaçamento de 1,5 entre linhas, com
uma velocidade de leitura muito reduzida, o que dificulta a compreensão. As dificuldades agravam-se
na leitura de textos muito extensos.
Escreve a tinta, manifestando dificuldades graves em organizar o texto no espaço da folha. Tem muitas
dificuldades em ler aquilo que escreve.
Nem sempre consegue ler a informação escrita no quadro, dependendo da cor do marcador utilizado.
As dificuldades na leitura e na escrita são substancialmente maiores quando associadas ao brilho e
reflexo da luz.
Revela dificuldades graves na visualização de imagens (mapas, tabelas, gráficos).
A nível da atividade e participação evidencia dificuldades na realização das atividades da vida diária.
Revela grande interesse pela informática e pela realização de atividades desportivas.
A família, os amigos, os colegas e os profissionais da escola funcionam como facilitadores substanciais.
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Tópicos para a elaboração da resposta
Exemplos de adequações no processo de ensino e de aprendizagem, consideradas pertinentes para o
Tiago (as propostas devem ser devidamente fundamentadas e especificadas).
Áreas curriculares específicas
–– Leitura e escrita em braille;
–– Atividades da Vida Diária;
–– Atividades motoras adaptadas.
Adequações no processo de avaliação
–– Tipo de prova;
–– Condições da avaliação.
Tecnologias de apoio
–– Utilização da lupa TV;
–– Treino na utilização da voz sintética.
Organização e disposição do espaço
–– Posicionamento do aluno na sala de aula;
–– Condições de iluminação.
Estratégias e atividades
–– Estratégias que permitam ao aluno acompanhar a aula sempre que a informação é transmitida
visualmente;
–– Organização das atividades acautelando situações de fadiga visual.
Materiais adaptados
–– Figuras em relevo;
–– Manuais escolares em formato DAISY.

1

OD: Olho Direito

2

OE: Olho Esquerdo
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