
Projeto SENPower   
 

O projeto constitui um passo em frente para a construção de escolas mais inclusivas. 

No âmbito do Erasmus+ e em articulação com outros países europeus, está a ser 

desenvolvido o projeto SENPower, dirigido a alunos e professores. 
  
                           Special Education Need  
 
O projeto conta com a participação dos professores e 
alunos do 1º CEB, a beneficiarem da mobilização de 
medidas de suporte à aprendizagem, seletivas e adicionais.  

Um aluno SEN tem o seu lugar na comunidade, e neste 
sentido é espectável que as escolas criem as condições 
necessárias para o seu desenvolvimento. Considerando o 
direito universal à Educação e a necessidade de fornecer 
aos professores e alunos com Perturbações ou 
Problemáticas Especificas apoio específico, foram 
identificados dois grupos de intervenção: 

Os Grupos-Alvo (GA) são os alunos, GA1 e os professores, 

GA2 

• GA1 - Estudantes de 6-10 anos com Dificuldades 

Específicas de Aprendizagem, Perturbação do 

Espectro do Autismo e Défice de 

Atenção/Desordem de Hiperatividade): 

 

• GA2 - professores titulares: Melhoria das aptidões e competências para: 

- apoiar os alunos do GA1  

- conceber e produzir materiais educativos em Matemática e Ciências Naturais 

para GA1. 

OBJETIVO GERAL do projeto é criar uma escola mais inclusiva na qual os progressos dos 
alunos efetivamente contribuam para o seu desenvolvimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS visam: 

● Alunos 

- melhorar os conhecimentos a Matemática e Ciências Naturais comparando 

resultados em dois anos consecutivos; 

- melhorar o progresso de cada aluno; 

- melhorar os níveis de envolvimento na vivência da escola. 

● Professores 

- melhorar as suas capacidades e competências; 



- identificar as necessidades específicas dos alunos; 

- desenvolver formas específicas de apoiar os alunos na aprendizagem; 

- adaptar materiais educativos a Matemática e Ciências Naturais.  

 

A metodologia SENPower a utilizar pelos professores na consecução do processo de 

ensino aprendizagem, corresponde às necessidades dos alunos e privilegia a 

Matemática e Ciências Naturais.  

• MATEMÁTICA PARA TODOS (MPT): Kit de ferramentas criado especificamente para 

alunos, contempla recursos a serem imediatamente usados pelos professores na 

abordagem de conteúdos específicos de Matemática do 1º CEB, em contexto de 

formação. 

• CIÊNCIAS NATURAIS PARA TODOS (CNPT) Kit de ferramentas criado 

especificamente para alunos GA1, que contempla recursos a serem 

imediatamente usados pelos professores na abordagem de conteúdos 

específicos de CN do 1º CEB, em contexto de formação. 

 

Os professores irão criar os seus próprios materiais de ensino e aprendizagem de 

conteúdos específicos do currículo de M e CN. Estes recursos serão monitorizados e de 

acordo com os princípios da metodologia SENPower. Os recursos criados serão 

integrados e farão parte dos Kits de ferramentas.  

 

A implementação efetiva do projeto, implica a articulação com as aprendizagens 
essências, Matemática e Estudo do Meio (Ciências Naturais) ao nível da elaboração das 
adaptações curriculares não significativas, carecendo estas de serem sistematicamente 
integradas nas planificações da turma, explicitando a  sua execução e avaliação continua 
com recurso a ferramentas apropriadas para avaliar os progressos.  

 
Lema do projeto: PODE-SE ENSINAR TUDO A TODOS, MAS NÃO COM OS MESMOS 

MEIOS E AO MESMO TEMPO. 

 

Experts Meetings – Reuniões de Peritos 

O projeto Erasmus+ K2 220, cooperação entre organizações e instituições pressupõe 
que as diferentes organizações intervenientes contribuam significativamente para as 
prioridades do programa e produzam efeitos positivos e duradouros nas organizações 
participantes. Assim, pretende-se que um projeto desta natureza dê origem ao 
desenvolvimento e implementação de práticas inovadoras em diferentes níveis, 
nomeadamente, organizacional, local, regional, nacional e europeu com contributos de 
todos os parceiros envolvidos, a saber o AECE, Escola Básica da Zona Verde, por ser 
reconhecida como escola  de Referência para alunos com Autismo;  a Universidade 



Politécnica de Santarém – Escola Superior de Educação; Fondacia Prosveta - Sófia, 
Bulgaria; NAART: Natioanl Association of Resource Teachers, Sófia, Bulgaria;  Antalya Il 
Milli Egitim Mudurlugu Turkey – Antália, Turquia. 

Por conseguinte, os parceiros reuniram-se em Sófia, Bulgaria, (setembro de 2022) e em 
Antália, Turquia (fevereiro 2023) para discutir, delinear e organizar o trabalho no âmbito 
da temática SENPower. Os vários intervenientes asseguraram o planeamento, a 
execução e o acompanhamento adequado do projeto, desenvolvendo uma colaboração 
eficiente entre os parceiros do projeto. Nesta fase, as atividades incluíram tarefas 
organizacionais, troca de experiências no âmbito da temática da educação especial, 
preparação dos materiais de intervenção e comunicação, preparação e 
acompanhamento dos participantes que irão estar envolvidos nas diferentes ações de 
formação de pessoal docente que se pretende realizar futuramente.   

 

 

 (Texto de acordo com a candidatura do projeto) 


