Boas Práticas
Professor de Referência de Escolaridade : trabalhar com os alunos em
situação de handicap
Tronco do módulo/ D
1 /Contexto

O departamento do Lot, tem uma grande proporção rural dividida em 5 sectores sendo cada um gerido por um
professor de referência de escolaridade.
A zona geográfica do sector 4, onde reside a questão, situa-se em Cahors e em pequenas aldeias a sudoeste
da cidade. O professor de referência de escolaridade intervém junto dos jardins de infância, escolas primárias
e colégios do sector público e privado. Ao longo do ano letivo estavam a estudar os processos de cerca de
230 alunos em situação de handicap aos quais se juntaram novos processos de acordo com os pedidos. O
sector 4 conta é o que conta mais com o dispositivo ULIS uma vez que 4 escolas ULIS, um colégio ULIS estão
localizados nesta área o que representa 48 alunos.

2 /Objectivos

Um dos objetivos do professor de referência de escolaridade é a coordenação das equipas que trabalham com
e para os alunos em situação de handicap a fim de lhes permitir o prosseguimento de uma escolaridade onde
a inclusão é uma das prioridades. Aqui estamos interessados nos alunos que estão a fazer a escolaridade
num meio regular e que beneficiam do sistema ULIS.

3/ Desenvolvimento da « Boa Prática »

Para cada aluno em situação de handicap que beneficia dos sistema ULIS organizou-se, pelo menos uma vez
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por ano, uma equipa de acompanhamento da escolaridade e se necessário e mais se necessário a pedido da
família, da escola o do serviço de saúde. O referente de escolaridade é primeiramente encarregado de
organizar a equipa de acompanhamento da escolaridade convidando todas as pessoas (professores, e família)
que trabalham ou vivem com a criança.
No dia da equipa de acompanhamento da escolaridade, o professor referente dinamiza a reunião dando
palavra a cada um e recolhe toda a informação necessária e procura encontrar, se necessário, adaptações
para permitir ao aluno seguir a sua escolaridade nas melhores condições mas tendo em conta o seu handicap.
Para os alunos que beneficiam dos sistema ULIS a sua inclusão no seio da sua turma de referência é
discutida com uma equipa em reunião. Cada profissional pode apresentar respostas, explicações quanto à
dificuldade de alguns para aceder a esta inclusão. Isto permite aperfeiçoar o projeto pedagógico e terapêutico
e fazer reajustamentos que podem ser necessários como por exemplo material pedagógico adaptado ou uma
ajuda humana durante uma parte do dia.
No caso da inclusão isto revela-se muito difícil senão impossível. É necessário propor uma orientação que
será mais adaptada ao projeto do aluno com necessidades educativas especiais.
A equipa de seguimento da escolaridade efetua o ensino de referência de escolaridade, a síntese redigida
num documento oficial nacional que se intitula GEVASCO (guia de avaliação das necessidades de
compensação em matéria de escolarização) que reúne as principais informações sobre a situação de um
aluno, para que sejam tomadas em conta para a avaliação das sua necessidades de compensação. O
GEVASCO é então enviado pelo professor de referência para a residência oficial dos pais do aluno com
handicap. É também enviado ao diretor da escola, ao chefe do estabelecimento e aos serviço de saúde. Para
que o processo possa ser estudado pela equipa multidisciplinar de MDPH, o GEVASCO deve ser
acompanhado do processo de pedido do MDPH preenchido pela família. O professor de referencia pode então
ter também um papel de apoio junto da família para preencher os documentos.
Eis a ficha do correio do professor de referencia de escolaridade recrutado no início de 2017 no LOT:

4/Avaliação da atividade
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5/Limites.

As famílias que apesar dos conselhos emitidos pelas equipas de seguimento da escolaridade podem recusar
completamente ou quando a notificação dos pedidos feitos chega pode recuar. Não se pode esquecer que é a
família que é livre de escolher a escolaridade do seu filho salvo casos extremos ou de justiça que podem ser
obrigados ou no caso da Educação Nacional considerar que há por exemplo um problema de saúde.
.

6/Perspectivas..

A avaliação é uma atividade a longo prazo e exige por vezes muitos anos para se poderem ver
resultados.
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