
 

 

 

 

 

Operacionalização  
DL 54/2018 de 6 de julho 

retificado pela lei nº116/2019 de 13 de setembro  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Operacionalização do DL 54/2018  

  O DL 54/2018 tem como eixo central de orientação a 

necessidade de cada escola reconhecer a mais-valia da 

diversidade dos seus alunos, encontrando formas de lidar com 

essa diferença, “adequando os processos de ensino às 

características e condições individuais de cada um...” DL 54/2018 



 

 

      Propõe-se uma abordagem baseada: 

 Em modelos curriculares flexiveis 

 No acompanhamento e monitorização sistemáticas da eficácia 

das intervenções implementadas 

 Na opção por Medidas de Apoio à Aprendizagem numa 

abordagem multinível 



 

 

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

 Medidas Universais           Respostas educativas para todos os alunos 

 Medidas Seletivas          Visam colmatar as necessidades não supridas com as M.U. 

 Medidas Adicionais          Visam colmatar as necessidades acentuadas e 

                                                    persistentes  ao nível da comunicação, interação, 

                                                    cognição ou aprendizagem 



 

 
Medidas Universais 

a) Diferenciação Pedagógica 

b) Acomodações curriculares* 

c) Enriquecimento curricular** 

d) Promoção do comportamento pró-social 

e) Intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos 

grupos*** 

 

 



 

 
             Medidas Universais 

 

                                  Vários métodos e estratégias de ensino 

                                                                  Diferentes modalidades e instrumentos de avaliação 

  b) Acomodações curriculares*   Adaptações materiais 

                                                   Remoção de barreiras (espaço e equipamento) 

 



 

 
             Medidas Universais 

Exemplos de Acomodações*: 

 

 Disponibilizar notas fotocopiadas (ou um guia de estudo) a alunos com dificuldades na 

coordenação oculo-manual, evitando que tenham de copiar do quadro  

 Utilizar organizadores gráficos  

 Organizar o espaço de sala de aula de forma a não conter estímulos que possam ser 

distrativos para os alunos 

 Usar materiais visuais e concretos nas aulas  

 Dar instruções claras aos alunos, uma de cada vez, não sobrecarregando os alunos com 

muitas informações ao mesmo tempo 

 Disponibilizar tempo extra para o processamento de informação  

 Utilizar um tamanho de letra superior sempre que adequado  

 Colocar na sala de aula pistas visuais que induzam a comportamentos apropriados 

 



 

 
             Medidas Universais 

Exemplos de Acomodações*: 

 

 Disponibilizar suportes auditivos para limitar a quantidade de texto que o aluno deve 

ler 

 Manter a proximidade ao aluno  

 Colocar “lembretes” na mesa do aluno, como por exemplo, listas de vocabulário, 

alfabeto, …  

 Proporcionar o uso de espaços alternativos para trabalhar tarefas específicas  

 Dar feedback contínuo  

 Permitir que o aluno dê respostas orais em vez de utilizar a escrita para demonstrar a 

compreensão de conceitos  

 Possibilitar a realização do teste em outro local 

 Facultar o teste em outro formato 



 

 

             Medidas Universais 

c) Enriquecimento curricular** 

 Projetos 

 Clubes 

 Desporto Escolar 

 .... 



 

 

             Medidas Universais 

e) Intervenção com foco académico ou comportamental em 

pequenos grupos*** 

 Apoio Educativo 

 Apoio ao Estudo 

 Trabalho cooperativo em sala de aula 

 Português Língua Não Materna  

 Tutoria (acompanhamento e monitorização do percurso escolar) 

 



 

 
             Medidas Seletivas 

a) Percursos curriculares diferenciados 

b) Adapatações curriculares não significativas 

c) Apoio psicopedagógico 

d) Antecipação e reforço das aprendizagens 

e) Apoio tutorial 



             Medidas Adicionais 

a) Frequência do ano de escolaridade por disciplinas 

b) Adaptações curriculares significativas 

c) Plano Individual de transição 

d) Desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino 

estruturado 

e) Desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e 

social 




