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A escola inclusiva constrói-se. O novo 
enquadramento legislativo só se suporta e 
consolida, através da prática dos atores que o 
implementam. No que diz respeito à atitude 
profissional para com a inclusão, sobretudo 
se esta se refere a alunos com deficiência 
física/motora ou com medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, esta é vista como 
um desafio para os professores de 
Educação Física do Externato Ribadouro. A 
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva (EMAEI) da escola, considera 
importante a construção de instrumentos de 
trabalho promotores de competências 
específicas de inclusão, para alunos que 
apresentam limitações motoras. Objetivo: No 
que concerne às práticas inclusivas na 
disciplina de educação física, recorreu-se à 
base de dados da EMAEI e fez-se o 
levantamento dos alunos que apresentam 
medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão, especificamente os alunos com 
deficiência motora. Resultados: Destacam-se 
6% dos alunos com deficiência motora, 
tornando-se crucial definir e adaptar as  

 
práticas pedagógicas. Para o efeito os 
professores de educação física e a EAMEI 
fazem a análise individual e processual, 
elaboram o plano das adequações 
curriculares, tendo por referência os 
seguintes indicadores: domínio de 
aprendizagem; estabelecimento de objetivos 
intermédios por conteúdo curricular; 
metodologias e estratégias de aprendizagem, 
bem como a avaliação qualitativa e 
descritiva. O objetivo primordial é promover 
a inclusão de todos os alunos nas aulas de 
Educação Física. Conclusão: Tendo por 
referência o enquadramento legislativo 
referente à Educação Inclusiva (D.L. 
54/2018 de 6 de julho), anualmente, são 
avaliadas as medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, através da 
observação, da análise documental e de 
reuniões com todos os intervenientes (aluno, 
pais, professores, médico, terapeutas). 
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