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ANEXOS 
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Anexo I 

Ficha de trabalho de Matemática 
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Anexo II 

Ficha de trabalho de Língua Portuguesa  
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Anexo III 

Ficha de trabalho de Ortografia 1 
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Departamento de Educação Especial 

 
Ficha de Trabalho 

 
1. Escreve-se com S, com SS, com C ou com Ç ? Só há uma opção correcta! 

1.1.- Lê atentamente as frases. 

 

1.2.- Copia a que estiver correctamente escrita. 

 

a) Tenho a sensassão que vamos ser boas amigas. 

 

b) Ouvir este disco é uma sensação tão boa! 

 

c) Estou com a sensasão que esta semana vou ganhar o euromilhões! 

 

 

 

 

a) Esta rapariga tem cá uma imaginassão! 

 

b) A imaginasão é muito importante na arte. 

 

c) Isso não passa da tua imaginação a funcionar! 

 

 

 

 

a) O meu computador não está a  funcionar muito bem. 

 

b) É preciso pôr a máquina a funçionar. 

 

c) Vai pelas escadas. O elevador não está a funssionar. 
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a) Não consigo trabalhar com este barulho. 

 

b) Conssigo entendê-lo perfeitamente. 

 

c) Desisto do teste! Não o concigo fazer! 

 

 

 

 

a) Aquela funçionária é muito simpática. 

 

b) O funcionário da entrada disse-me que o caminho era por aqui. 

 

c) É melhor perguntar ao funçionário. 

 

 

 

 

a) Aquele aluno é muito preguiçosso! 

 

b) Não acabaste o teste! Foste preguissosa! 

 

c) Durante o fim-de-semana sinto-me preguiçoso. 

 

 

 

 

a) Conssidero que a nota foi justa. 

 

b) Considero o Miguel um grande amigo. 

 

c) Não o  concidero um bom jogador. 
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a) A selecção fez um jogo sensassional! 

 

b) Aquela professora é sensacional a dar aulas! 

 

c) Fui ver um filme sensaçional. Até entra o Brad Pitt! 

 

 

 

 

 

a) Senti-me tão emoçionado quando vi o filme “Um porquinho chamado Babe”.  

 

b) Ela ficou mesmo emossionada com o elogio. 

 

c) Estou emocionado com esta festa de despedida. Obrigado a todos! 

 

  

 

 

1.3.- Corrige com o dicionário as opções que fizeste. 

 

1.4.- Cópia correctamente para o teu caderno as frases mal escritas que 
escolheste. (três vezes) 

 

2. A habitual confusão com o S e o Z.   

 

2.1- Completa as seguintes palavras com a letra certa. 

 

Co  inhado     De  ocupar 

 

Confu  o     De  onesto 

 

Aga  alhar     Ga  olina 

 

Ga  ela     Me  a 
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Me  ada     Ga  óleo 

 

Po  itivo     Co  inha 

 

Vi  ão     Co  er 

 

Vi  inho     Vi  itar 

 

Ca  al     Ca  aco 

 

Mu  ical     Li  o 

 

I  olado     Fí  ico 

 

 

2.2- Cópia dez vezes para o teu caderno as palavras mal escritas.  

 

2.3.- Constrói dez frases utilizando algumas das palavras dadas.  
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Anexo IV 

Ficha de trabalho de Ortografia 2 
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Departamento de Educação Especial 

 

Ficha de Trabalho: Com ou sem h? 

 

I- Escreve os nomes das palavras que correspondem às figuras apresentadas. 

 

1                                                                                           2 

                                                                  

 
______________                                                                __________________ 
 
 
 
 
3                                                                                           4 
                                                                 

                                                                              
                                                                           

 
 
________________                                                   ________________ 
 
 
 
 
5                                                                                           6 

 

                                                         
 

 
 
__________________                                                        __________________ 
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7                                                                                             8 
 

                                                  
                                                                                 

 
________________                                                              ________________ 
 
 
 
9                                                                                             10 
 

                                                                 
 
 
_____________                                                                     _______________ 
 
 
 
11                                                                                           12 
  

                                                          
 

 
_________________                                                            _______________ 
 
 
 
13                                                                                         14 
                                                                             

                                                             
 

                                                             
_______________                                                               ________________ 
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15                                                                                       16 

   

                                                               
 
 

 
____________________                                                   _________________ 
 
 
17                                                                                           18 
 

                                                                  
 
 
___________________                                                        _______________ 
 
  

 

II- Consulta o dicionário para verificares se as palavras estão correctamente escritas. 
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Anexo V 

Ficha de trabalho de Ortografia 3 
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Departamento de Educação Especial 

 
Ficha de Trabalho 

 
 
 1.- Ainda o S e o Z 

 

 piso prezo sorrizo positivo 

izolada azilo pesado 

 razão  resultados cazarão 

pizo                    juízo 
asedo  pozitivo  rasão 
           cosido asilo 
 juíso isolada 
rezultados sorriso azedo 
 casarão cozido precizo 
pezado preciso  preso 

 
 

1.1.-Completa as frases com as palavras disponíveis. 

 

a) Gosto bastante de bacalhau ____________ . 

b) A minha mãe tem um _____________ muito bonito. 

c) Ele esteve ___________ vários anos.  

d) A minha aldeia ficava numa zona extremamente _____________ . 

e) Já esperava que as eleições tivessem estes ______________ . 

f) _____________ de comprar umas calças novas! 

g) Vivo num grande _____________ junto ao mar.  

h) Não bebas o leite! Está __________ ! 

i) O teu trabalho tem sido muito ____________ . Mereces um cinco! 

j) A bisavó Josefina viveu os últimos anos no __________ . 

k) Não posso com este saco... É ____________ ! 

l) O _______ do pavilhão é escorregadio. Tenham cuidado! 
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m) Ele nunca teve ___________ nenhum. Está cada vez pior! 

n) Os anos provaram que ela tinha ___________ . 

 

1.2.-Verifica no dicionário as palavras por ti escolhidas. 

 

 

2.- É preciso estar atento à língua portuguesa 

 

2.1.-Completa de forma correcta as palavras dadas. 

 

Int___p___tação T___cido 

  

P___ceber P___cisar  

 

P___spectiva  P___cioso  

 

P___guiça  P___gunta 

 

P___posta  P___cipício  

 

F___quente P___sente 
 
 

F___gorífico  D___medário 
 
 

Ad___mecer                                                              G___jeta  
 
 

Eng___çado  G___vata 
 
 

T___ceira                                                                   Int___esse  
 
 
 
2.2.- Corrige as palavras com a ajuda do dicionário. 
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  3.- Palavras com o Q às avessas   
  
 
 3.1.- Ordena correctamente as seguintes letras. 
 
 
 quetecro      
 
 osquequi     
 
 quenesdorta     
 
 quebos     
 
 tepaque     
 
 droqua     
 
 queto     
 
 taquin     
 
 etoqui     
 
 ladaque     
 
 queibira     
 
 lóquimetro     
 
 joquei     
 
 lidedaqua     
 
 querqual     
 
 quisconta     
 
 centosquatro _________________ 
 
 antidoqua     
 
 inetoqui     
 
 rofaquei     
 
 queihó     
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Anexo VI 

Ficha de trabalho de Ortografia 4 
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Departamento de Educação Especial 

 
Ficha de Trabalho 

 
 

1.- Palavras com S, SS, C, Ç e Z . 

 

1.1.- Escreve, utilizando o processamento de texto, as seguintes palavras: 

 

sensação 

realização 

cozinha 

anulação 

visualização 

anúncio 

azedo 

pressionar 

reparação 

começo 

confusão 

início 

           gazela 

assoprar  

azeite 

 

asilo 

desemprego 

fundação 

silêncio 

assinar 

avisar 

conversar 

resolver 

azarado 

conceder 

azenha 

compensar 

acontecimento 

assombração  

 

 

 

1.2.- Verifica a sua correcção ortográfica no dicionário. 
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APÊNDICES 
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Apêndice A 

Cronograma do trabalho de campo 
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Apêndice B 

Guião de entrevista – docente de apoio educativo
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Guião de Entrevista 
Docente de Apoio Educativo 

 
 

Primeiro passo: Identificação do entrevistador 
Segundo passo: Clarificar o objectivo da entrevista 
Terceiro passo: Entrevista – identificação do docente entrevistado 
 
 

Questões 
 
 
1. Qual a sua formação inicial? 
2. Há quantos anos exerce a profissão?  
3. Há quantos anos que exerce a função de docente de apoio educativo? 
4. Há quantos anos tirou o curso de formação especializada de Educação Especial? Em 
que local? 
5. Pertence ao quadro de Educação Especial? 
6. Quando é que começou a exercer a função de docente de apoio educativo, antes ou 
depois da especialização? 
7. Qual a vertente da formação/ especialização?  
8. Qual/Quais o (s) motivo (s) que o levou / levaram a tirar o curso de formação 
especializada de Educação Especial?  
9. Na sua opinião o curso que tirou preparou-o/a para a (s) realidade (s) que encontrou 
nas nossas escolas sobre crianças com NEE? 
10. Qual é a sua opinião sobre a formação contínua do docente de apoio educativo? 
11. Quais as qualidades que um docente de apoio educativo deve ter? 
12. Defina o papel do docente de apoio educativo. 
13. Alguns autores são da opinião de que a educação especial e a inclusão caminham 
lado a lado. Qual a sua opinião. 
14. Qual é a sua opinião sobre as condições humanas/materiais nas escolas para o 
desenvolvimento do trabalho do docente de apoio educativo?  
15. O que pensa sobre o relacionamento existentes entre o docente de apoio educativo e 
os restantes professores? E em relação aos pais e técnicos de ensino/saúde? 
16. Qual/Quais é/são o (s) aspecto (s) mais positivos que encontra na função de docente 
de apoio educativo? / O que é mais gratificante na função de docente de apoio 
educativo? 
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Apêndice C 

Guião de entrevista – docente ensino regular 
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Guião de Entrevista 
Docente do Ensino Regular 

 
 

Primeiro passo: Identificação do entrevistador 
Segundo passo: Clarificar o objectivo da entrevista 
Terceiro passo: Entrevista – identificação do docente entrevistado 
 
 

Questões 
 
 
1. Qual a sua formação inicial? 
2. Há quantos anos exerce a profissão?  
3. Na sua opinião o curso que tirou preparou-o/a para trabalhar com crianças com NEE? 
4. Para si quais são as qualidades que um docente deve ter? 
5. Na sua opinião qual é o papel do docente de apoio educativo. 
6. O que pensa sobre o relacionamento existente entre o docente do ensino regular e o 
docente do apoio educativo? 
7. Como tem sido o seu trabalho com o professor de apoio educativo? (Como pensa que 
o pode melhorar?) 
8. Qual a sua opinião sobre trabalho conjunto que desenvolve com o docente de apoio 
educativo?  
9. Qual é a sua opinião sobre a formação contínua do docente do ensino regular, 
nomeadamente na área da Educação Especial? O que tem feito nesse sentido? 
10. Na sua opinião as nossas escolas estão preparadas para receber alunos crianças com 
NEE, para a inclusão desses alunos? 
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Apêndice D 

Guião de entrevista – alunos com NEE 1º/2º ciclos 
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Guião de Entrevista 
Aluno com NEE – 1º/ 2º ciclos 

 
 

Primeiro passo: Identificação do entrevistador 
Segundo passo: Clarificar o objectivo da entrevista 
Terceiro passo: Entrevista – identificação do(s) aluno(s) entrevistado(s) 
 
 

Questões 
 
 
1. Em que ano estás? Quantos anos tens? 
2. Alguma vez reprovaste de ano? Quantas vezes? Em que anos? 
3. Gostas de frequentar a esta escola? Porquê? 
4. Quais as disciplinas que tens mais dificuldades? 
5. O que fazes para ultrapassar essas dificuldades?  
6. Consideras-te diferente dos outros alunos por teres apoio educativo? O que pensam 
os teus colegas disso? 
7. Gostas de ter apoio educativo? Porquê? + 
8. Gostas de ser ajudado, em sala de aula, por um professor de apoio educativo ou 
gostavas mais de trabalhar sozinho numa outra sala com o professor do apoio? * 
9. A tua turma sabe que és um aluno especial (diferente)? Porquê? 
10. Achas que os teus colegas te tratam da mesma forma como qualquer outro colega? 
Explica-me? 
11. Qual o teu relacionamento com a turma? O que querias manter? E mudar? 
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Apêndice E 

Guião de entrevista – alunos sem NEE 2º ciclo 
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Guião de Entrevista 
Aluno sem NEE – 2º ciclo 

 
 

Primeiro passo: Identificação do entrevistador 
Segundo passo: Clarificar o objectivo da entrevista 
Terceiro passo: Entrevista – identificação do(s) aluno(s) entrevistado(s) 
 
 

Questões 
 
 
1. Em que ano estás? Quantos anos tens? 
2. Alguma vez reprovaste de ano? Quantas vezes? Em que ano(s)? 
3. Gostas de frequentar esta escola? Porquê? 
4. Quais as disciplinas que tens mais dificuldades? 
5. O que devias fazer para ultrapassar essas dificuldades? 
6. Para ti (dizer o nome dos alunos com NEE) são os que têm mais dificuldades da 
turma? 
7. Concordas que os colegas (referir o nome dos colegas com NEE) sejam mais 
ajudados pelos professores? Porquê? 
8. Concordas que os teus colegas (referir os alunos com NEE) tenham ajuda de um 
professor de apoio educativo, na sala de aula? 
9. Achas que tratas (referir os nomes dos alunos com NEE) da mesma forma como 
qualquer outro colega? Explica a tua opinião. 
10. Se pudesses escolher entre ter ou não ter colegas (referir o nome dos colegas com 
NEE) na tua turma, o que escolherias? Para ti quais são as vantagens de ter estes colegas 
na sala de aula? 
11. Qual o teu relacionamento com a turma? 
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Apêndice F 

Guião de entrevista – Encarregados de educação/pais dos alunos com NEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

Guião de Entrevista 
Encarregado de educação / pais de alunos com NEE 

 
 

Primeiro passo: Identificação do entrevistador 
Segundo passo: Clarificar o objectivo da entrevista 
Terceiro passo: Entrevista – identificação do docente entrevistado 
 
 

Questões 
 
 

1. Com que idade foi detectada a problemática do/a seu/sua educando/a?  
2. Em que ano de escolaridade foi formalizado o Plano Educativo Individual (PEI) do/a 
seu/sua educando/a? E por quem? 
3. Em que ano de escolaridade é que o aluno começou a beneficiar de apoio educativo? 
Foi antes ou depois da formalização do PEI? 
4. Na sua opinião, com este apoio tem notado alterações na problemática/ no 
comportamento/ na situação do seu educando? E se não usufruísse desse apoio? 
5. Na sua opinião para que serve a ajuda dada pelo/a docente de apoio educativo ao/ à 
seu/sua educando/a? Dê exemplos. 
6. Na sua opinião a escola tem oferecido todo o apoio necessário para ajudar o/a seu/sua 
educando/a a ultrapassar as dificuldades que apresenta? (apoio educativo, terapia da 
fala, encaminhamentos para consultas, etc.) 
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Apêndice G 

Guião de entrevista – técnicos da escola (psicólogo) 
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Guião de Entrevista 
Técnicos da escola -Psicólogo 

 
 

Primeiro passo: Identificação do entrevistador 
Segundo passo: Clarificar o objectivo da entrevista 
Terceiro passo: Entrevista – identificação do docente entrevistado 
 
 

Questões 
 
 
1. Qual a sua formação inicial? 
2. Há quantos anos exerce a profissão?  
3. Na sua opinião o curso que tirou está direccionado para trabalhar com crianças com 
NEE? 
4. Na sua opinião qual o papel do psicólogo nas escolas? E no apoio das crianças com 
NEE? E com os pais destas crianças? 
5. Na sua opinião qual é o papel do docente de apoio educativo nas escolas? 
6. O que pensa sobre o relacionamento existente entre o psicólogo e o docente do apoio 
educativo? 
7. Qual a sua opinião sobre trabalho conjunto que é desenvolvido com o docente de 
apoio educativo/ docente do ensino regular?  
8. Na sua opinião as nossas escolas estão preparadas para receber alunos crianças com 
NEE, para a inclusão desses alunos? 
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Apêndice H 

Grelha – notas de campo da entrevista 
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Notas de Campo 
Entrevista 

 
Docente de apoio/docente regular/aluno com  
NEE e sem NEE/Enc. Educação: ____________ 

      Data: ____ / ____ / ____      Hora: ______ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Apêndice I 

Grelha de observação /notas de campo 
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Grelha de Observação 
 
Professor (a):                                                                                Data:  ____ / ____ / ____        Hora: ______ 

Observações 
 

Notas de Campo 

 
_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Apêndice J 

Grelha – notas de campo de conversas informais 
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Notas de Campo 
Conversas Informais 

 
Docente apoio educativo/docente regular: Data: ____ / ____ / ____      Hora: ______ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Apêndice L 

Grelha – notas de campo de descrição de situações 
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Notas de Campo 
Descrição de Situações 

Data: ____ / ____ / ____                                                                                                       Hora: ______ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Apêndice M 

Planta de sala de aula – 1º Ciclo 
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Planta de sala de aula - 1º Ciclo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Legenda:  
 Lareira  Placar de corticite  
 Armários  Janelas 
 Quadros  Local de observação 
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Apêndice N 

Planta de sala de aula – 2º Ciclo 
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Planta de sala de aula - 2º ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
        Legenda: 

 Prateleiras  Aquecedor 
 Armário  Janelas 
 Quadro  Local de observação 
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Apêndice O 

Planta da sala de apoio educativo – 1º Ciclo 
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Planta da sala de apoio educativo - 1º Ciclo 
 
 

 

                                                                                                 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Outra Sala 

 
Legenda:  
 Quadro  Armário madeira 
 Aquecedor  Quadro branco 
 Porta de fole  Janelas 
 Armário de metal  Local de observação 
 Local do docente de apoio educativo  Local dos alunos 
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Apêndice P 

Planta da sala de apoio educativo – 2º Ciclo 
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Sala de apoio educativo – 2º Ciclo 
Sala de computadores e de estudo (anexa à biblioteca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outra Sala (Audiovisuais) 

 
 
Legenda:  
 Janelas  Local do docente de apoio educativo 
 Portas de Fole  Local dos alunos  
 Armários de metal  Local de observação 
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Apêndice Q 

Sinopses das entrevistas aos docentes de apoio educativo 
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Sinopses das entrevistas – docentes de apoio educativo 

 
Categorias Entrevista 

C- 30/11/06 
Entrevista 
P- 14/12/06 

Formação inicial “A minha formação inicial é 
licenciatura em Biologia.” (p. 1) 
“Há vinte e sete anos (docência) (…) 
cerca de vinte (apoio educativo).” p. 
1) 

“Eu sou licenciado em História…” 
(p. 1) 
“Há treze anos que estou a leccionar. 
Dez anos em História e três anos em 
Educação Especial.” (p. 1) 

Formação contínua “O curso foi em 1994/1995. (…) 
Curso de especialização em 
problemas visuais e motores. Tirei na 
Escola Superior de Educação de 
Lisboa.” (p. 1) 
 
 
“…transitei de grupo, fiz esta 
opção.” 
“…comecei (…) a trabalhar como 
professora de apoio educativo, depois 
é que vi necessidade de fazer uma 
especialização para aperfeiçoar as 
estratégias para trabalhar com os 
miúdos.” (p. 1) 
 
 
 
(Motivos) 
“Penso que a razão principal foi o 
facto de eu estar a trabalhar numa 
escola em Alenquer de ensino regular 
e tive alguns alunos com problemas 
motores, até graves, paralisia cerebral 
e tinha uma aluna cega e pronto achei 
que era uma profissão bastante 
interessante e como consegui dar-me 
bem com esses alunos e achei que 
gostava de trabalhar em educação 
especial.” (p. 2) 
 
 
 
 
 
 
 (Sobre o curso) 
“Nunca preparar totalmente (…) 
porque a legislação vai modificando, 
a realidade das escolas vai 
modificando também, e nós temos 
que ir adaptando a nossa maneira de 
agir, as nossas estratégias, portanto o 
curso é sempre muito teórico e nunca 
(…) prepara totalmente para o nosso 
trabalho, para aquilo que 
encontramos no dia – a – dia” (p.2) 
 
 
 

“Vai fazer, em Fevereiro de 2007, 
um ano que terminei a formação 
especializada. (…) Especializei-me 
nos domínios, cognitivo e motor. 
(…) Tirei na Universidade Moderna 
de Lisboa.” (p. 1) 
 
“…transitei do grupo disciplinar de 
História, onde estava em quadro de 
zona, para o grupo disciplinar de 
Educação Especial…” (p. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
(Motivos) 
“Portanto o primeiro motivo, se 
calhar, tenha sido a aproximação à 
residência (…) depois a continuidade 
porque se eu não tivesse gostado, 
obviamente que tinha desistido e 
continuava como professor de 
História, se eu tivesse realmente 
observado que aquelas funções não 
me interessavam, não me diziam 
nada (…) abandonaria a Educação 
Especial e voltaria para o meu grupo 
disciplinar, sem nenhuma dúvida 
sobre isso. Mas como gostei, juntei 
esse gosto à questão paradigmática 
de me aproximar da residência, foi 
assim que aconteceu.” (p. 2) 
 
(Sobre o curso) 
“ Eu considero (…) que trabalhando é 
que se obtém, realmente, a prática 
suficiente para enfrentar as situações. 
Obviamente que o curso me ajudou 
nalgumas coisas, nalgumas cadeiras 
ouvi falar de síndromes e de doenças, 
das quais nunca tinha ouvi falar (…) 
obviamente que conheci alguma 
legislação, obviamente que (…) 
nesse aspecto foi muito importante, 
foi gratificante ter estado na pós-
graduação. Mas noutro sentido, a 
prática, o estar, por exemplo, a 
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(Sobre formação contínua) 
“…é uma boa hipótese porque como 
dissemos as coisas mudam, a 
legislação muda, a perspectiva do 
apoio muda, actualmente, neste ano 
lectivo houve alterações muito 
grandes na colocação de professores, 
pela primeira vez foi criado o grupo 
de Educação Especial, o professor é 
colocado no agrupamento e vai 
apoiar todos os níveis de ensino, 
antigamente não era assim. Penso 
que nos professores que estão 
colocados noutro nível de ensino que 
não é o seu estão a ter bastantes 
dificuldades, portanto poderia essa 
hipótese de haver uma continuidade 
na especialização, portanto uma 
reciclagem ou uma actualização 
podia ser uma ideia. Claro que estava 
longe desta realidade, o nível etário é 
muito diferente, as reacções dos 
aluno são muito diferentes, o modo 
de aprendizagem é muito diferente e 
pronto há diferenças em tudo (…) 
portanto tenho-me sentido bastante 
desorientada e penso que neste 
aspecto a especialização me ajudou 
bastante e o tempo de serviço (…) 
De qualquer modo é sempre muito 
difícil nós estarmos a apoiar 
directamente alunos em níveis de 
ensino diferentes do nosso (…) se 
for, por exemplo, uma dificuldade de 
aprendizagem na leitura e na escrita 
já tenho bastante dificuldade em 
trabalhar com isso porque não faz 
parte da minha formação inicial, 
ainda se eu fosse de línguas era capaz 
de dar uma ajuda, mas assim tenho 
sérias dificuldades e tenho estudado 
bastante posso dizer e tenho visto os 
livros do 1º ciclo com muita atenção 
(…) Estou a tentar adaptar-me a este 
nível de ensino (…)” (p.3) 

trabalhar com uma pessoa que tenha 
experiência é um facto muito 
importante. (…) O curso dá-nos um 
panorama geral, dá-nos um 
enquadramento técnico, um pouco 
legislativo, um pouco clínico, mas 
realmente, estar a trabalhar, passar 
pelas coisas, estar com os garotos, 
estar com os encarregados de 
educação, esses passos são bastantes 
importantes para nós aprendermos e 
para desenvolvermos a nossa 
actividade.” (pp. 2-3) 
 
 
(Sobre formação contínua) 
“… como em qualquer outra área 
disciplinar, a formação contínua é 
importante, a lei obriga (…) agora é 
obrigatório, não percebo porque é 
que a Educação Especial será 
diferente, é exactamente a mesma 
coisa. Portanto, os professores estão 
no grupo de Educação Especial, ou 
nos grupos de Educação Especial 
devem com certeza terem acções de 
formação e dentro do possível essas 
acções de formação deverão ser na 
sua área, porque isso, para além do 
tempo ser rentabilizado, é bastante 
útil para o dia-a-dia.” (pp. 4-5) 
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Função do docente de 
apoio educativo 

“… o papel do professor de apoio 
também tem mudado ao longo dos 
anos, tenho reparado nisso, 
normalmente esperasse tudo do 
professor de apoio (…) as pessoas 
esperam muito, têm muitas 
expectativas em relação ao professor 
de apoio, que obviamente não tem 
solução para tudo, mas penso que o 
professor de apoio tem um papel 
muito importante, não só no apoio 
aos alunos, no apoio directo que, 
muitas vezes, é necessário fazer, 
como no apoio aos colegas, como 
também no tal recurso à escola, no 
elo de ligação entre os pais, entre a 
comunidade, portanto seja com a 
Câmara, seja com os diversos 
técnicos que trabalham com os 
alunos, seja com o médico de família, 
e penso que o professor de apoio está 
mais disponível (…) porque o 
professor titular de turma ou director 
de turma, não tem tanta 
disponibilidade e o professor pode 
preencher essa lacuna e depois com o 
professor titular de turma trabalhar 
melhor.” (p.4) 
 

“… professor de apoio educativo 
como um elemento necessário, 
realmente à redução das assimetrias 
entre os alunos (…). O professor de 
apoio educativo tem por missão fazer 
reduzir, através de vários artifícios, 
entre aspas, não é, essas tais medidas, 
dos tais apoios, da presença na sala 
de aula, das tais alterações no que 
respeita à avaliação do garoto, no que 
respeita exigência, ao que é exigido 
ao garoto acerca das respostas que 
são encontradas, o professor de apoio 
educativo (…) tem como missão 
esbater essas diferenças, é para mim 
o grande papel do professor (…) 
depois em redor deste facto há muitas 
outras questões, como por exemplo, 
as questões clínicas, não sabemos 
também que há muitas famílias que 
não têm capacidade ou não têm 
desenvoltura suficiente para procurar 
melhores respostas e nós podemos 
ajudar (…) o professor de apoio 
educativo tem por missão encontrar 
essas respostas de natureza social, 
clínica, pedagógica aos garotos, 
porque nós sabemos que alguns deles 
não podem estar na escola regular e é 
também nossa missão facilitar às 
famílias, portanto essas opções, 
ajudarmos nessa opções 
descobrirmos, (…) encontrarmos os 
técnicos (…) estou-me a lembrar que 
no princípio de Janeiro tenho de ir a 
Santa Maria, à pedopsiquiatria com 
um garoto…”. (pp. 11-12) 
“O professor de educação especial só 
serve, (…) essencialmente, (…) para 
colmatar, e para esbater as 
diferenças, que podem ter várias 
origens, daqueles alunos. Ajuda, está 
presente porque os alunos requerem 
mais atenção, mas, o facto de 
requerem mais atenção não significa 
que o professor do regular se 
desligue das suas funções, se 
desligue da tal sensibilidade, se 
desligue da tal ponte, se desligue de 
tal enquadramento, não pode fazer 
isso, senão é uma regressão.” (p.10) 
“O professor de educação especial 
deve é esclarecer o que tem de ser 
feito, mostrar (…) que ao longo do 
ano seja feito um trabalho que vá ao 
encontro do garoto, para que toda 
agente com a sua consciência 
tranquila possa dizer, “ Bem, três!”, 
porque merece o três, porque o teste 
foi adaptado, porque as 
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circunstâncias permitem que tenha a 
dita nota, o dito três.” (p.11) 

Percepções sobre a 
educação especial / 

inclusão 

“Eu penso que a educação especial, 
se isso quer dizer os alunos 
portadores de deficiência têm de 
estar sempre junto dos outros alunos, 
penso que a ideia, a ideia é óptima, 
como teoria. Mas temos que ver os 
alunos que têm condições de estar na 
sala de aula com os outros alunos e 
os que beneficiam mais em estar 
noutro tipo de estabelecimento de 
ensino, porque uma escola inclusiva 
não quer dizer que tenha todos os 
alunos portadores de deficiência que 
existam numa freguesia, num 
concelho, porque há alunos que 
realmente não têm condições e eu 
sou muito pela integração dos alunos 
dentro das escolas e pela inclusão, 
mas há alguns que realmente não têm 
condições (…) porque eu tenho visto, 
muitas vezes, essa história da escola 
inclusiva e depois colocam um aluno 
portador de uma deficiência grave, 
esse aluno é colocado numa sala 
sozinho e depois vai ao intervalo, ou, 
às vezes, vai ao intervalo noutra hora 
e portanto eu não percebo muito bem 
como é que é essa inclusão. Ele 
realmente está lá na escola, se calhar 
até vai almoçar com os outros alunos, 
mas acho muito pouco, se for só isso 
acho muito pouco. (…) Penso que 
deve ser muito bem avaliado os casos 
que podem vir para uma escola 
regular o que não quer dizer, 
também, que sejamos muito 
selectivos ou restritivos, não é isso, 
penso que há certos casos que 
beneficiavam com uma maneira, 
digamos que mista, por exemplo 
estar numa Cerci e frequentar alguns 
dias a escola do ensino regular, penso 
que essa maneira para alguns alunos 
era o ideal, porque tinham todo o 
apoio das terapeutas, terapia de fala, 
terapia ocupacional, tudo isso que as 
Cercis têm e depois podiam usufruir 
desta parte social na escola e até de 
algumas aprendizagens esses que 
conseguissem fazer.” (pp. 4-5) 
 

“A educação especial serve 
exactamente a inclusão (…). A 
educação especial serve para, na 
medida do possível, os alunos 
estarem incluídos numa escola (…).” 
(pp.22-23) 
“Inclusão é o aluno partilhar, na 
medida do possível, de um destino 
comum com os outros. Agora se um 
aluno está apenas 20 ou 30 % com os 
outros numa disciplina, não se 
relaciona praticamente com eles, 
porque nós temos casos lá, algumas 
miúdas com deficiência mental, só 
estão elas e com uma auxiliar 
contratada para isso e as professoras 
do currículo funcional, não se 
relacionam praticamente…, 
praticamente não se relacionam, isto 
não é inclusão, isto é uma integração, 
uma semi-integração física.” (p. 23) 
“… inclusão é realmente o aluno 
estar a partilhar o espaço com os 
outros, tem os modelos que são os 
outros, partilha desse tal destino, 
partilha dessa efervescência, dessa 
dinâmica de ser adolescente…” 
(p.24) 
“Nos currículos alternativos podem-
se tirar disciplinas, portanto podiam-
se tirar algumas disciplinas do seu 
horário e eles serem acompanhados 
em sala de aula com um professor de 
educação especial, esse trabalho sim 
é inclusão. È por isso que eu digo a 
educação especial bem praticada (…) 
passa pelo facto dos garotos estarem 
o maior número possível de horas em 
sala de aula (…) porque a literatura 
mais recente diz que a inclusão é a 
participação do aluno em contexto de 
sala de aula, com os outros (…). A 
grande virtude de estar em sala de 
aula é do ambiente normalizado (…) 
o grande objectivo de estar em sala 
de aula são os modelos, é a 
proximidade de indivíduos, que em 
princípio não têm patologias, não têm 
problemas, e eles estão ali com eles, 
e há uma relação e há uma empatia, 
(…) e há amizade, ou inimizade 
como acontece com outras pessoas. 
Agora se as coisas não acontecerem 
desta maneira, não há inclusão 
nenhuma (…). Portanto educação 
especial está ao serviço dessa 
participação dentro da sala de aula, 
caminham lado a lado (com a 
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inclusão) ” (p. 24) 
Trabalho com os 

docentes 
“Há medida que os anos têm 
decorrido, acho que o professor de 
apoio é visto pelo director de turma 
ou outros professores com bons olhos 
digamos assim. Vêem um colega 
com o qual vão poder trabalhar, vão 
poder articular, e há uma relação de 
confiança (…), quando o professor 
trabalha muitos anos numa escola, já 
é conhecido isso também é bom (…) 
penso que há uma boa relação.” (p. 
8) 

“…acho que as pessoas me ouvem 
(…), este ano vou aos conselhos de 
turma, ouvem, quer dizer 
aparentemente ouvem-me (…). 
Agora, às vezes, é um bocado difícil 
que essa audição se transforma numa 
coisa mais pragmática e mais prática, 
falo por exemplo dos testes 
adaptados, eles ouvem, acham que é 
interessante (…) mas (…) isto não 
tem consequências práticas. Este ano 
por acaso, já consegui transmitir (…) 
que essa questão da avaliação 
diferenciada, que para mim é a coisa 
das mais importantes em educação 
especial porque (…) é na 
convergência que se esbatem as 
diferenças, (…) é algo importante 
(…) e que assim haja trabalho 
conjunto nesse sentido (…) a 
passagem do aluno não se deverá, ao 
mero altruísmo, no fundo (…) ou a 
uma benesse, não, a passagem do 
aluno é o resultado ou fruto de um 
trabalho que ocorreu durante 7, 8 ou 
9 meses.” (p. 16) 
“…não há necessidade de preparar 
nada específico porque aqueles 
garotos não estão a trabalhar com 
materiais específicos, não estão a 
trabalhar com fichas específicas, 
podiam estar se fossem casos mais 
pesados, mas não estão. Muitas vezes 
o que acontece é haver colaboração 
nos testes. Como os testes são 
diferenciados é normal, os 
professores mostrarem os testes (…) 
e dizerem o que é de alterar, o que é 
que fizeram, o que é que está bem, se 
está mal, se eu acho bem, se os testes 
devem de alterar mais, se devem de 
alterar menos, portanto aí sim, 
quando os materiais são 
diferenciados há uma colaboração 
mais próxima…” (p. 28) 
“Agora claro, uma professora há 
pouco disse que ia fazer teste daqui a 
15 dias, eu disse que não me 
importava de ir ao teste, porque ir ao 
teste pode também ajudar (…) o meu 
trabalho é mais esse (…). Mas se 
houvesse necessidade de preparar 
materiais, se houvesse necessidade 
dessa colaboração, possivelmente 
(…) funcionaria um pouco ao 
contrário, seria eu preparar os 
materiais e a mostrar à professora 
(…) as coisas iriam acontecer um 
pouco como acontecem aqui em 



178 
 

contexto de gabinete, ou aqui na 
biblioteca, estamos na biblioteca, em 
que as coisas são preparadas por nós, 
embora os alunos também possam 
trazer as fichas para fazer aqui…”. 
(p. 29) 

Trabalho com os alunos “… vejo as horas em que eles estão 
disponíveis, porque os professores do 
1º ciclo agora também têm as suas 
horas todas marcadas, isto é, têm 
uma hora determinada para Língua 
Portuguesa, uma hora para a 
Matemática, uma hora para 
Expressão Plástica ou hora para o 
Estudo do Meio, portanto durante o 
dia têm também tudo isso distribuído. 
(…) E para aqueles que têm o apoio 
dentro da sala de aula portanto, qual 
é a matéria que precisam mais de 
apoio, se for a Matemática vou a uma 
determinada hora, se for Língua 
Portuguesa já convém que vá a outra 
hora…”. (p.11) 

 

“…gosto de ir a sala de aula, não 
gosto de tirar os garotos, (…) dizem, 
“Há mas está ali outro professor que 
marca a diferença”, é verdade que 
marca um bocadinho, mas as pessoas 
estão conscientes disso, ajuda os 
alunos com NEE e o professor da 
turma, ajudam-se um ou outro, mas 
também vai ajudar os outros alunos 
sem NEE e os outros acabam por ver 
aquela participação uma espécie de 
par pedagógico como o Estudo 
Acompanhado…” (p. 25) 
“O que eles precisam, realmente, é 
aquilo que eu tento fazer, é realmente 
um apoio suplementar que a 
professora não consegue dar a 
todos…” (p. 27) 
“…os alunos, muitos deles, 
infelizmente, não são autónomos, 
apesar de não terem nenhum 
problema específico não são 
autónomos e não conseguem ter a 
noção de que realmente, às vezes, 
estão a fazer as coisas mal e que não 
estão a ir pelo caminho que deviam ir 
e que estão a passar com erros e que 
estão a cometer algumas imprecisões. 
Portanto, o trabalho que tento fazer é 
ir acompanhando, para corrigir, com 
todas as limitações que nós temos de 
tempo (…), estes garotos que, 
fazendo fé nos relatórios médicos e 
nos relatórios psicológicos, têm 
dificuldades e precisam de um apoio 
suplementar (…) ao longo do ano 
lectivo, e na sala de aula, para que 
possam realmente ter um caderno 
sem as tais imprecisões, os tais erros, 
sem as tais incongruências porque 
eles, senão estiver lá uma pessoa 
muito atenta e a professora pode 
fazer esse papel, mas não consegue 
fazer tanto como se tiver uma 
segunda pessoa, como é óbvio (…) ir 
ao teste pode também ajudar, não é 
ajudar a resolver o teste do aluno, 
mas vai dar-se uma achega, vai dar-
se uma pista, vai abrir-se um 
caminho para ele tentar resolver, o 
meu trabalho é mais esse…” (pp. 28-
29) 

Trabalho com pais/ 
técnicos/ instituições 

(Relação com os pais) 
“Eu tenho muito boa opinião dos pais 

(Relação com os pais) 
Eu gosto bastante de falar com os 
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e tem corrido muito bem sempre o 
trabalho com os pais. É por vezes 
difícil porque temos de dizer coisas 
que eles não gostam de ouvir, por 
vezes é uma relação difícil, mas eu 
acho que eles nos vêm muito bem, 
porque penso que há uma relação de 
confiança entre nós e os pais porque 
somos como que mediadores entre os 
pais e os professores e eles notam e 
entendem esse nosso papel e portanto 
há uma relação de confiança, pronto 
lá haverá também as excepções…” 
(p. 9) 
“…tenho muito respeito sempre pela 
opinião dos pais e muito cuidado 
maneira como lido com eles, porque 
normalmente são pessoas que estão 
em sofrimento, que estão com 
grandes expectativas para os seus 
filhos e essas expectativas são, 
muitas vezes, … saem goradas, não 
é, não acontece aquilo que eles 
querem, os meninos ali andam e não 
transitam de ano e não aprendem ou 
aprendem pouco” (p. 9) 
“…tenho a satisfação de dizer que 
sempre me dei muito bem com os 
pais e tento ser sempre essa 
mediadora entre eles e a escola ou 
entre eles e os técnicos, não é, que 
acompanham as crianças. Eu também 
(…) acho que realmente eles 
entendem esse nosso papel e (…) 
normalmente (…) o professor de 
apoio, embora tenha também muitos 
alunos, mas tem à partida mais 
condições para o ouvir, enquanto do 
director de turma tem 50 minutos 
para o atender e, às vezes, atender 
meia dúzia de pais (…) o professor 
de apoio pode tê-lo por mais tempo e 
consegue ouvir melhor (…), com 
mais tempo, portanto com mais 
atenção aquilo que ele tem para dizer 
e muitas vezes os pais precisam de 
serem ouvidos e precisam desses 
minutos.” (pp. 9-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Relação com outros técnicos/ 
instituições) 

pais (…) o contacto é importante, 
compreendemos o contexto (…) 
perceber o que as pessoas 
ambicionam, o que as pessoas 
pensam (…) dos filhos, da escola, o 
que pensam de mim, isso para mim é 
muito importante, por isso (…) estou 
constantemente a receber 
semanalmente, alguns casos não são 
miúdos que estejam nas minhas 
listas, nem estão integrados nas 
minhas listas, nas listas da escola, 
mas por uma questão qualquer, os 
directores de turma pedem-me e eu 
vou, falo com os pais com o maior 
dos prazeres, mesmo que o director 
de turma não estiver, é um trabalho 
que eu gosto de fazer contactar com 
os encarregados de educação. (…) 
Portanto é um trabalho que eu acho 
enriquecedor, não tenho nada contra, 
não me desagrada, e como já disse eu 
sou professor em primeiro lugar, 
independentemente do grupo 
disciplinar, e como sou professor 
essas tarefas fazem parte das minhas 
funções.” (pp. 17-18)  
“ (…) Consideram que os filhos 
precisam de ser ajudados e 
consideram que haver um professor 
ou uma professora que está ali por 
causa daquele garoto e dos outros 
todos consideram (…) bastante 
positivo.” (p. 18) 
“… Normalmente, os pais são 
humildes (…) até nalguns casos 
humildes de mais, não gosto muito 
da tal subserviência, mas há pais 
assim um bocado subservientes, “ 
Faça o que o professor achar, 
coitadinho, (…) estou a incomodá-
lo”, isto é um disparate, não me está 
a incomodar pagam para isso (…) a 
mim e aos outros. (…) Portanto é um 
trabalho que gosto, é um trabalho que 
nunca senti grandes dificuldades. 
Penso que maior parte dos pais 
respeitam o nosso trabalho e até o 
próprio trabalho do director de turma 
(…). Mas normalmente em relação 
ao apoio educativo, este ano posso 
dizer que de todos os que convoquei 
só houve um, uma senhora que não 
apareceu (…) mas mandei pela filha 
assinou a autorização, portanto está o 
caso resolvido.” (p. 19) 
 
 
(Relação com outros técnicos/ 
instituições) 
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“Existe um bom entendimento e eu 
acho que é indispensável essa 
colaboração entre esses técnicos e o 
professor de apoio. O professor de 
apoio, muitas vezes, acompanha o 
aluno à consulta, eu própria tenho 
acompanhado muitas consultas 
porque isso é indispensável (…) por 
exemplo, consultas de 
desenvolvimento ou consultas de 
visão ou consultas no Centro de 
Paralisia Cerebral, que são centros 
que têm vários técnicos, desde o 
neurologista, ao fisiatra, ao terapeuta 
da fala e quando o aluno é 
acompanhado por eles é avaliado por 
eles nas consultas e portanto passam 
para nós essa avaliação e nós também 
lhes passamos a evolução a nível 
escolar e isso é muito benéfico para 
ambos. Também tem havido uma 
evolução nesse aspecto da parte dos 
hospitais e de alguns médicos 
particulares (…) que também nos 
aceitam (…) a nossa presença na 
consulta mas é diferente, agora 
nesses hospitais assim a nível oficial 
já entendem também esse nosso 
papel de acompanhamento do aluno e 
há muitos que perguntam sempre 
“então o professor de apoio não 
veio”, com é o caso do Instituto 
Gama Pinto (Instituto ligado a 
deficiências ao nível visual) que 
estão habituados já há muitos anos 
em ver lá o professor de apoio e 
acompanhar os alunos, e eles depois 
treinam ajudas técnicas, vêm qual é a 
melhor ajuda e têm o testemunho do 
professor…” (pp. 9-10) 

“Nunca tive também grandes 
dificuldades (…) já contactei com 
médicos, já contactei com centros de 
saúde, com psicólogos (…) já 
contactei com a terapia da fala (…) 
nunca houve assim nenhuma 
dificuldade. Portanto, regra geral as 
coisas correm também bem (…) 
sempre houve uma certa abertura 
(…) recordo-me no ano passado, tive 
de ir a um centro de saúde e fui bem 
recebido, portanto houve uma certa 
abertura, disponibilizaram-me as 
informações, este ano, também, nos 
meus contactos com a psicóloga da 
escola, também houve sempre uma 
certa abertura da parte dela…” (pp. 
19-20) 

Trabalho individual “Em primeiro lugar, eu tento 
elucidar-me acerca das dificuldades 
que os alunos têm, leio o processo, 
leio os relatórios e vejo quais são as 
principais dificuldades. Depois no 
início do ano faço uma pequena 
avaliação das dificuldades que eles 
têm e vou tentando ir ao encontro 
dessas dificuldades. Conforme eles 
têm mais problemas na escrita, na 
leitura ou (…) na matemática, 
geralmente, aqui nesta escola, se 
calhar em muitas, (…) insiste-se pela 
leitura e pela escrita porque depois é 
a base de todas as outras disciplinas e 
a partir daí é que eu vou ou elaborar 
fichas ou tirar da internet, vou 
procurar em livros dos anos que 
alunos frequentam e a partir daí vou 
planificando para o dia-a-dia.” (pp. 

“O primeiro passo desse trabalho é 
realmente conhecer, com maior 
pormenor possível, os casos que nós 
temos, conhecer os dossiers, 
conhecer as informações que vêm de 
outros níveis de ensino, conhecer as 
dificuldades especificas que os 
garotos têm, falar com os diversos 
professores, portanto isso tem que 
ver com a nossa participação nos 
Conselhos de Turma, portanto falar 
com os nossos colegas para tentar 
entender, para tentar percepcionar 
essas dificuldades, nas diversas áreas, 
portanto nas diversas disciplinas. 
Tentar, também, perceber se a 
questão comportamental em sala de 
aula poderá estar a influenciar nessas 
dificuldades e é a partir desse 
trabalho primordial, desse trabalho 
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11-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de levantamento de todos esses 
factos, que nós depois podemos 
passar ao passo seguinte, (…) que é 
realmente preparar os materiais, 
encontrar respostas para essas 
dificuldades. Nesse aspecto, 
aproveito várias coisas, aproveito 
fichas que os meus colegas me dão, 
por exemplo, que me dão (…) 
Língua Portuguesa, na Matemática 
(…) também, vamos comprando, e 
também temos alguns na escola, 
livros com fichas, tantos os de 
Língua Portuguesa como de 
Matemática, aqueles da reeducação 
da escrita, para dislexia, temos 
também livros que são importantes 
para o 2º ciclo mas que se referem ao 
1º ciclo, portanto também tem muitas 
fichas que dá para reeducar a escrita, 
para reforças as aprendizagens, e 
também vou fazendo eu próprio 
fichas, que é uma coisa que gosto de 
fazer. Vou pouco a pouco fazendo 
para ter realmente uma espécie de 
banco de dados com fichas das várias 
disciplinas para depois ir utilizando 
de acordo com as necessidades dos 
alunos (…). Portanto (…) estar 
sempre a perceber e a acompanhar 
aquilo que vai acontecendo na sala de 
aula, se há melhorias, se há 
progressos, se há regressões nas 
diversas disciplinas e depois, como já 
disse a segunda fase é a preparação 
dos materiais, procura de materiais, 
pesquisa de fichas, pesquisa de 
mapas, pesquisa de exercícios, pode 
ser tanto em livros, como também na 
Internet, às vezes é importante, para 
pesquisar imagens que possam 
interessar para a realização de fichas, 
esse trabalho vai sendo feito ao longo 
das semanas, de acordo com as 
oscilações que os alunos também 
forem revelando, porque às vezes há 
uma variação ao longo do tempo, em 
relação às suas aprendizagens, 
portanto se eles estão a ter melhores 
resultados a Língua Portuguesa passa 
momentaneamente para segundo 
plano e se tiverem piores a História 
ou a Geografia ou a Matemática 
centramo-nos e vamos buscar 
materiais dessas disciplinas, portanto 
o trabalho vai oscilando, e vai-se 
ajustando e reajustando de acordo 
com as vicissitudes do próprio ano 
lectivo (…). Portanto vamos 
apostando, vamos pesquisando, 
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(Elaboração do horário) 
“ (…) existe um critério que é 
restringir-me ou cingir-me ao horário 
dos alunos. O horário dos alunos é 
que depois é que serve de base ao 
meu (…) portanto vejo as horas em 
que eles estão disponíveis (…). 
Portanto para além do horário dos 
alunos tenho que ver com o professor 
em que fase, em que altura do dia em 
que faz essas actividades e em que 
prejudique menos o aluno sair da sala 
de aula, para aqueles que saem. E 
para aqueles que têm o apoio dentro 
da sala de aula portanto, qual é a 
matéria que precisam mais de apoio, 
se for a Matemática vou a uma 
determinada hora, se for Língua 
Portuguesa já convém que vá a outra 
hora…” (p. 11) 

vamos procurar aquilo que naquele 
momento mais importa, é mais 
significativo para o aluno.” (pp. 25-
26-27) 
 
(Elaboração do horário) 
O horário é planificado de acordo 
com as necessidades dos garotos e 
também com as disciplinas que nós 
consideramos nucleares, estou a falar 
como é óbvio no apoio em sala de 
aula. Portanto (…) o horário foi 
pensado portanto para dar respostas 
esses garotos essencialmente a 
Língua Portuguesa e a Matemática, 
são as disciplinas que nós 
consideramos mais importantes, não 
é, para a construção dos estudos. No 
entanto este horário pode como é 
óbvio sofrer ajustamentos e 
reajustamentos, se, por exemplo, os 
alunos tiverem outras dificuldades 
noutras disciplinas. (…). No que 
refere ao apoio em gabinete, o 
critério utilizado é geralmente que os 
garotos possam ter esse apoio 
colocado, de forma racional, na sua 
mancha horária (…) impedir que eles 
tenham muitos tempos livres entre o 
fim das aulas ou o início das aulas e 
o apoio (…). Portanto essencialmente 
são estes os dois critérios …) em 
primeiro lugar as necessidades deles 
no que respeita às disciplinas, e 
depois tentar no apoio 
individualizado fora da sala de aula 
que eles não saiam prejudicados, que 
o dia não fique demasiado 
sobrecarregado, que eles tenham 
também tempo livre para as suas 
coisas (…) fora da escola. (p. 25) 

Trabalho em sala de 
aula 

“Nos alunos que estão na sala de 
aula, pois aí o apoio é mais de acordo 
com aquilo que eles estão a fazer na 
sala de aula, portanto o professor é 
que faz essa planificação e digamos 
que eu ajudo a executar. (…) Mas 
depende da problemática, se forem 
cegos ou surdos, por exemplo, o 
apoio em sala de aula é muito 
individualizado. O professor pouco 
circula na sala de aula, como noutros 
casos, uma vez que um aluno com 
este tipo de problemática necessita de 
um acompanhamento constante”. (p. 
12) 
“…dentro da sala de aula, como eu 
(…) disse vou executando o trabalho 
que a professora planificou para 
aquela aula, mas em casos, já tem 

“Os casos que eu tenho, são casos 
leves, em que os garotos estão a 
acompanhar o currículo normal, 
portanto estão perfeitamente, 
conseguem desenvolver as 
competências que estão estabelecidas 
no projecto curricular de turma, 
conseguem acompanhar as 
aprendizagens dos anos de 
escolaridade onde estão integrados. 
Daí que o meu trabalho em sala de 
aula tem muito que ver com o 
acompanhamento destes garotos nas 
aprendizagens que eles estão a fazer 
e essas aprendizagens dizem respeito 
ao currículo normal.” (p. 27) 
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acontecido, o aluno estar muito 
desfasado em relação à turma, e 
precisar de mais algum tempo ou 
mais algum trabalho (…) já 
aconteceu ele ser retirado da sala de 
aula para reforçar a aprendizagem 
nalguns aspectos em que ele tinha 
alguma dificuldade e aí eu utilizo 
uma das minhas fichas.” (p. 12) 

Percepções sobre as 
escolas 

(Condições humanas) 
“Sobre as condições humanas na 
verdade, cada vez mais, vemos 
reduzido o número de professores 
que ficam a apoiar as escolas, e isso 
acho que não está muito bem 
nivelado porque por vezes aparecem 
escolas que têm até um apoio ou 
número suficientes de professores ou 
até mais do que suficiente e por outro 
lado aparecem escolas que não é 
assim porque que precisam de muito 
mais, por exemplo esta escola onde 
eu estou, eu sou a única professora de 
apoio especializada (…) há duas 
professoras de apoio, digamos 
chamam-lhe de socioeducativo que 
não são especializadas e quando o 
professor titular de turma falta, as 
colegas vão substituir, portanto têm 
apoiado pouco os alunos, que têm 
também uma série de tarefas e 
funções que nunca mais acaba e 
portanto o apoio aos alunos, pronto 
não está a ser efectuado da melhor 
maneira. Ora eu como professora 
especializada estou a apoiar os outros 
alunos e também devido à minha 
redução de horário, porque já tenho 
esses anos de serviço, tenho uma 
redução para cerca de 14 horas, 
portanto também já não tenho muitas 
horas para apoio directo (…) 
portanto aqui era necessário mais 
outra professora de apoio 
especializada para apoiar 
efectivamente os alunos” (pp. 5-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Condições humanas) 
“… se antes havia cerca de sete mil 
professores agora somos três mil e 
tal, salvo erro ou quatro mil, claro 
faltam recursos humanos. No nosso 
agrupamento, nós temos alguns 
alunos a serem apoiados, mas estão a 
ser apoiados com poucas horas, 
principalmente no 1º ciclo, na escola 
onde eu estou deviam ter mais apoio 
(…) realmente tentamos chegar a 
todo o lado, mas chegamos de forma 
pouco incisiva, porque (…) 90 
minutos com um caso relativamente 
complicado por semana é quase nada 
(…) e alguns desses garotos precisam 
de acompanhamento quase diário 
(…). É completamente impossível, 
porque senão era uma espécie quase 
de tutor ou preceptor para aquele 
menino, não pode ser, e temos muito 
défice de pessoas a trabalhar com os 
garotos.” (p. 13) 
“ … a escola devido ao contexto 
socioeconómico poderá vir a ter essa 
valência da terapia da fala e 
precisamos dela (…) há um 
protocolo de uma clínica entre um 
clínico que é a F.C. e a Segurança 
Social, por um lado também com a 
escola, só que aquilo funciona assim, 
estamos em Dezembro e aquilo ainda 
não começou praticamente (…). Eu 
julgo que no nosso caso precisamos 
de ter uma terapeuta da fala, pode 
não ser a tempo inteiro (…) até mais 
psicólogos (…). Precisávamos de 
forma regular de pessoas de diversas 
áreas específicas para trabalhar 
connosco. Mas já sabemos que não é 
possível porque há muitas escolas, há 
pouco dinheiro. (…) Agora claro 
estar, às vezes, à espera não sei 
quantas semanas ou meses para causa 
de uma consulta ou de uma avaliação 
da terapia da fala ou começa uma 
sessão ou nunca mais começa e quer 
dizer depois entretanto todo aquele 
trabalho que é importante e foi 
interrompido, é difícil…” (pp. 20-21) 
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(Condições materiais) 
“… já houve (…) muita evolução 
neste aspecto porque lembro-me das 
colegas do 1º ciclo, aqui há uns anos 
queixavam-se muito, porque ou 
apoiavam no gabinete da directora ou 
num vão de escada ou assim num 
cantinho, hoje em dia já tentam 
arranjar uns cantinhos mais 
estruturados com umas, assim uns 
separadores (…) como é o caso desta 
escola e pronto já há um sítio, pelo 
menos físico, mas nem sempre isso 
acontece e quanto aos materiais com 
que nós trabalhamos pois também é 
sempre uma grande luta, que também 
não se percebe porque é que nós 
temos que esperar por um tinteiro 
que se tem de pôr na impressora não 
sei quanto tempo, porque é que 
computador, por vezes, se está 
avariado tem que se esperar por 
alguém da câmara que venha 
arranjar, depois faltam as folhas para 
fazer fotocópias. É assim, há sempre 
matérias e material de desgaste que 
não se justifica que falte (…) já para 
não falar daqueles alunos que 
precisam de um computador, de um 
gravador, de uma máquina, máquinas 
específicas para as suas deficiências 
que aí a dificuldade ainda é maior. 
Porque também, aqui há vários anos, 
a DREL fornecia todo esse material, 
todas as ajudas técnicas, emprestava 
e ficavam nas escolas (…), desde 
computadores, máquinas de Braille, a 
lupas, a máquinas de escrever 
eléctricas e sem ser eléctricas (…) 
para esses alunos e pelos menos nas 
escolas eles tinham material para 
trabalhar. Entretanto o ASE (Acção 
Social Educativa) também conseguia 
disponibilizar essas ajudas técnicas e 
os alunos até tinham material para 
trabalhar em casa e para trabalhar na 
escola. Houve uns anos que as coisas 
estavam a funcionar um bocadinho 
melhor. Actualmente o ASE não 
fornece ajudas técnicas, só em 
grandes excepções e depois de 
muitos (…) papéis e actualmente não 
consigo arranjar ajudas técnicas por 
essa via, como posso dizer há uns 4 
ou 5 anos que não consigo nada e 
portanto nesse aspecto de ajudas 
técnicas para os alunos as coisas 
ainda estão piores. Não existem pura 
e simplesmente. (…) remetem-nos 

 
(Condições materiais) 
“… presentemente, neste 
agrupamento onde eu estou, nós 
temos (…) um problema básico, que 
é a falta de uma sala para 
trabalharmos, o departamento de 
Educação Especial (…) não tem uma 
sala específica para trabalhar, isto 
pode parecer pouco significativo, 
mas é muito, é muito desagradável e 
complica bastante o trabalho, nós 
temos constantemente (…) andar à 
procura de um computador noutro 
lado qualquer (…) ou seja, eu tenho 
as minhas coisas no Serviço de 
Psicologia e Orientação (SPO), mas, 
às vezes, vou ao SPO e está lá a 
minha colega psicóloga a trabalhar 
com os garotos, obviamente está num 
trabalho específico não quer ser 
incomodada, não posso ir para lá 
para o computador, não posso utilizar 
a impressora, depois tenho de ir para 
a biblioteca, mas os computadores 
estão ocupados, depois a sala de 
informática está a funcionar com 
uma turma, quer dizer, isto complica 
bastante o trabalho, mas, julgo que é 
o primeiro caso que observo, de que 
me lembro em que uma escola, sede 
de agrupamento, não tem uma sala 
para o apoio educativo (…) mas isto 
é problemático (…) nós nem sequer 
temos um armário (…) para ter as 
nossas coisas, eu tenho os meus 
dossiers, as minhas papeladas (…) 
metidas num canto, junto a outras 
coisas de outras pessoas, isto é muito 
complicado (…) depois ando assim 
um bocado nómada, vou para ali, vou 
para acolá, às vezes estou um 
bocadinho, mas lá chega a psicóloga 
(…) e me retira da sala porque tem 
de trabalhar com os garotos...” (pp. 
12-13) 
“ É essencial que haja um espaço, 
onde os alunos possam 
responsabilizar-se por esse espaço, 
podem trabalhar lá, podem decorá-lo 
à sua vontade, fazer o que bem 
entenderem, não é, e realmente 
sentirem que aquilo é deles…” (P.16) 
“Agora, definitivamente, faltam 
recursos materiais à escola (…). Em 
relação a outros recursos mais 
específicos, acho (…) que as minhas 
colegas (as que estão com os 
currículos alternativos) mais ou 
menos têm conseguido (…) a grande 
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para a Segurança Social que também 
tem uma verba anual que não pode 
contemplar todos, depois a 
Segurança Social remete-nos para a 
entidade que os segue, seja o hospital 
que nos pode fornecer essas ajudas 
técnicas (…) ou centros de 
reabilitação (…) portanto onde os 
alunos são seguidos e esses centros 
também não têm capacidade para dar 
essas ajudas técnicas porque também 
têm uma verba muito pequena e os 
utentes são muitos.” (pp. 5-6-7) 
 

queixa delas é também a falta de uma 
sala. Porque o que elas tiveram d e 
(…) elaboraram um mapa das salas 
disponíveis ao longo da semana e 
(…) até porque alguns casos, por 
exemplo, há lá um miúdo autismo, 
nós sabemos que é necessária (…) 
rotina, anda sempre a saltar de sala 
para sala, depois há uma reunião, 
depois vai para ali, vai para acolá…” 
(pp. 15-16) 

Percepções sobre o 
Ministério da Educação 
em relação à Educação 

Especial 

“…a DREL fornecia todo (…) 
material, todas as ajudas técnicas, 
emprestava e ficavam nas escolas, 
(…) desde computadores, máquinas 
de Braille, a lupas, a máquinas de 
escrever eléctricas e sem ser 
eléctricas (…) para esses alunos (…). 
Houve uns anos que as coisas 
estavam a funcionar um bocadinho 
melhor. Actualmente (…) não 
existem pura e simplesmente. (P. 6) 
“… eu não estou a ver nenhum 
investimento, porque como disse o 
número de professores está a 
diminuir e as ajudas técnicas para os 
alunos que delas necessitam (…) 
também estão a diminuir (…) é muito 
difícil obtê-las e nas próprias escolas 
todo o material de desgaste normal 
(…) há dificuldades, sempre 
burocracias, sempre pormenores 
administrativos que dificultam 
portanto, não estou a ver (…) 
nenhum investimento nesta área.” (p. 
7)  
“… no início, no tempo em que eu 
comecei [a docente já se encontra a 
exercer esta função há vinte anos], 
também começámos por ser muito 
poucos (docentes de apoio 
educativo), menos do que somos 
agora, muito menos (…) um 
professor de apoio tinha muitas 
escolas, eu cheguei a ter seis escolas 
de ensino secundário e 3º ciclo. Seis 
escolas, portanto um professor (…) 
para dar apoio a seis escolas o apoio 
não era directo, era indirecto, sempre, 
ao director de turma ou aos 
professores (…). Eu cheguei a ter 
umas 2 horas para uma escola, 
portanto era só passar pela escola e 
fazer o ponto da situação, portanto 
nesse aspecto não havia (…) um 
grande relacionamento com os 
colegas, com os directores de turma, 

“O Ministério da Educação (…) 
resolveu tirar muitos alunos, que 
eram considerados com NEE, muitos 
deles emocionais, que curiosamente 
são os casos mais complicados (…) 
resolveu depurar as listas, limpá-las, 
e entretanto acho que assim podia 
justificar a redução do número de 
professores de apoio educativo, claro 
que isso é óbvio, mas temos em 
muitos sítios casos muito graves sem 
apoio, mesmo na zona de Lisboa, 
conheço sítios, escolas primárias, 
também, onde casos problemáticos, 
contextos difíceis, miúdos com atraso 
de desenvolvimento (…) não estão a 
ser apoiados, porque não há 
professores de apoio (…). Depois o 
Ministério tentou colmatar as coisas 
de outra forma. Aquelas pessoas que 
ficaram em quadro de zona, mas não 
tinham horário foram colocadas no 
apoio educativo, pessoas que não 
estão preparadas (…) porque uma 
coisa é um indivíduo não ter uma 
especialização, mas aceitar o trabalho 
e querer, candidatar-se, concorrer. 
Outra coisa é uma pessoa que não 
está minimamente interessada (…). 
O trabalho não é o mesmo. E ainda 
há uma outra situação, pessoas que 
estavam na educação especial (…) 
mas este ano resolveram sair porque 
quiseram voltar para as turmas, por 
motivos vários, na primária, por 
causa das reformas (…). E depois 
foram colocadas à força, foram 
compulsivamente mandadas 
novamente para a educação especial, 
isso aconteceu. A DREL (…) fez 
requisições (…) essas pessoas são 
obrigadas a aceitar o seu regresso às 
funções que estavam a exercer. Tudo 
isto porquê? Porque fizeram mal as 
contas, e aconteceu isto, a falta de 
professores de apoio” (pp. 13-14) 
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não havia tempo para isso, não havia 
condições. Depois começámos a 
aumentar o número de professores de 
apoio e isso foi melhorando porque 
começou a haver até um professor 
por escola ou em escolas grandes 
dois professores. O professor 
começou a contar realmente com 
essa colaboração do professor de 
apoio e pôde melhorar o trabalho 
entre ambos. Estamos a querer voltar 
ao antigamente, reduzindo 
novamente o número de professores 
de apoio e não sei a onde isto vai 
parar (…) mas penso que já tínhamos 
ganho o nosso lugar junto dos 
professores de ensino regular e agora 
está-se a perder devido à redução do 
número de professores de apoio 
colocados.” (pp. 8-9) 

 

 
 

Categorias / Subcategorias 
Formação do docente de apoio educativo 

 Formação inicial 
 Formação contínua 
 Competências do docente de apoio educativo 
 Função docente apoio educativo 
 Percepções sobre a educação especial/inclusão 
 Papel do docente de apoio educativo 
 Trabalho com os docentes dos alunos com NEE 
 Trabalho com os alunos com NEE 
 Trabalho com pais/ técnicos/ instituições 
 Trabalho individual 
 Trabalho em sala de aula 

A Escola e a Inclusão 
 Percepções sobre a escola em relação às condições 

humanas/materiais 
O Ministério da Educação e a Inclusão 

 Percepções sobre o ME em relação à educação especial 
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Apêndice R 

Sinopses das entrevistas aos docentes do ensino regular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 
Sinopses das entrevistas – docentes ensino regular 

Gravadas/ Manuscritas 
 

Categorias Entrevista 1  
A. - Docente 

Regular 
2º Ciclo 

25/01/07 

Entrevista 3  
F. Docente Titular 
de Turma 1º Ciclo 

14/03/07 

Entrevista 2  
A.S. - Docente 

Titular de Turma 
1º Ciclo 

19/03/07 

Entrevista 4  
I. - Directora de 

Turma 
 2º Ciclo 

19/04/07 
Formação inicial 

 
 
 
 
 

 

“Tenho licenciatura 
em História ramo 
de educação 
educacional.” (p.1) 
“ (…) quando se faz 
a profissionalização 
deveria haver uma 
cadeira que nos 
prepare o que pelo 
menos nos dê 
algumas luzes de 
como trabalhar com 
crianças com 
necessidades 
especiais.” (p. 1) 

“Professora de 1º 
ciclo e depois fiz a 
licenciatura em 
Matemática e 
Ciências para 
leccionar no 2º 
ciclo.” (p. 1) 

“Licenciatura no 
Ensino Básico.” 
(p.1) 
“Não, de maneira 
nenhuma (em 
relação a preparar 
para alunos com 
NEE). Ter, temos 
(em relação a uma 
disciplina no curso 
sobre as NEE), mas 
(…) aquilo que nós 
aprendemos lá, na 
prática não 
conseguimos 
aplicar, 
completamente 
desfasado da 
realidade. Não 
aprendemos nada 
de especial.” (p. 1) 

“Licenciatura em 
Línguas e 
Literaturas 
Modernas – 
Francês/ Inglês 
(…). Entretanto 
tirei a 
profissionalização 
(…) em Português/ 
Inglês para o 2º 
ciclo e Português/ 
Francês para o 
3ºciclo.” (p. 1) 
“Na formação 
inicial não tive 
nenhuma disciplina 
nesse sentido 
(referindo-se aos 
alunos com NEE)” 
(p.1) 
 

Formação 
contínua 

“Eu acho que (…) 
deveriam ser dados 
aos professores 
algumas luzes, 
como é o caso de 
psicologia 
educacional (…) 
mas (…) não são, 
não era quando eu 
fiz a formação, nem 
continua a ser, e 
agora continua tudo 
igual. Por isso, de 
facto deveriam 
haver acções de 
formação, nem que 
fosse para nos 
ajudar a trabalhar 
com a dislexia, 
porque cada vez é 
maior o número de 
alunos e essa é a 
minha maior 
dificuldade. Se 
houvesse acções de 
formação nesse 
sentido acho que 
seria muito 
proveitoso,  nós 
professores 
ganhávamos, como 

“Estou de acordo 
com a formação 
contínua. Julgo que 
durante a formação 
inicial, uma parte 
do curso devia ser 
contemplada para a 
educação especial, 
isto é, todos nós 
devíamos ter 
algumas noções 
sobre isso, porque, 
às vezes, temos 
dificuldades em 
detectar se uma 
criança tem, por 
exemplo, dislexia 
ou outra situação e 
deste modo temos 
de recorrer muito ao 
professor de apoio, 
e se tivéssemos 
algumas luzes 
estaríamos mais 
aptos a detectar a 
situação. Vou 
recorrendo a 
algumas acções de 
formação nessa área 
(Educação 
Especial). Tenho 

“ (…) tenho feito 
algumas acções de 
formação, já fui a 
algumas sobre 
dislexia, autismo, 
(…) àquelas que me 
foi possível, que eu 
vi que tinham 
interesse. Acho que 
é muito importante 
a formação (…). No 
ano passado, 
comecei a 
frequentar acções 
de formação de 
acordo com aqueles 
alunos que tinha e 
penso que isto vai 
ser sempre assim ao 
longo dos anos…” 
(p. 4) 

“ O centro de 
formação desta 
área, acho que não 
tem dado relevância 
a acções neste 
âmbito. Há alguns 
anos atrás estive 
numa acção de 
formação sobre 
alunos invisuais. 
Ainda tive umas 
noções de Braille, 
poucas, pois a 
acção foi muito 
curta. Mas nunca se 
faz nada para ajudar 
os professores do 
ensino regular no 
âmbito das NEE.” 
(p. 3) 
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ganhava de certeza 
absoluta a escola e 
os alunos” Agora se 
existem essas 
acções elas devem 
ser assim muito 
pouco faladas 
porque eu não 
conheço (…) se 
calhar é ignorância 
minha, mas por 
exemplo naquele 
placar (aponta para 
o da sala de 
professores) que ali 
está, estão acções 
de formação, não 
vejo nenhum em 
educação especial 
(…) e se calhar 
devia haver.” (p. 4) 

assistido mais a 
acções de formação 
no âmbito da 
hiperactividade 
porque tem 
aparecido um 
número 
considerável de 
alunos nas nossas 
turmas em geral e é 
preciso saber lidar 
com essas 
crianças.” (p. 2) 
 
 

 

Papel Docente 
de Apoio 
Educativo  

 “A função do 
professor de apoio 
educativo, eu penso 
que é sobretudo 
ajudar os alunos ao 
abrigo do DL 319, a 
recuperar algumas 
das suas 
dificuldades, 
portanto ajudar em 
todas aquelas 
dificuldades que 
eles têm e que o 
professor curricular 
não consegue 
porque tem mais 20 
ou 19 numa sala de 
aula e é difícil (…) 
o papel dele é 
apoiar o aluno mas 
também o professor 
para tentar superar 
o melhor possível 
as dificuldades 
desses alunos.” (p. 
2) 
“Faz os contactos 
com os 
encarregados de 
educação (EE), que 
também é 
importante (…) no 
fundo acabam, 
também, por 
transmitir ao EE o 
ponto de situação 
do aluno, se está a 
recuperar, se está 
avançar, se está 
progredir…” (p. 2) 

“Costumo acordar 
com o professor de 
apoio educativo no 
sentido de 
direccionar o seu 
apoio mais 
individualizado a 
alunos com NEE, 
mas para que o 
aluno ou alunos em 
causa não se sentam 
diferenciados, 
acabo por concertar 
com a professora de 
apoio para que esta 
também ajude os 
outros alunos, deste 
modo existe uma 
interacção entre 
ambas.” (p. 1) 
 

“De uma maneira 
geral, acho que na 
globalidade são 
mesmo aqueles 
professores que não 
fazem nenhum, é a 
minha opinião. Eu 
até hoje trabalhei 
com uma colega 
minha que eu senti 
mesmo que estava a 
trabalhar com 
aquela criança. Fora 
isso acompanham, 
mas é assim muito 
ao longe.” (p. 2) 
 

“É um apoio muito 
valioso não só para 
o director de turma, 
mas para o 
conselho de turma, 
para os alunos e 
para os pais.” (p.2) 
“ (…) e mesmo em 
relação a dois 
alunos, com 
problemas, pensa-
se, a nível 
psicológico, o 
colega mostrou-se 
disponível para 
realizar relatórios 
para que os alunos 
possam ser 
encaminhados para 
o centro de saúde, 
porque a psicóloga 
não consegue. O 
papel do P. é muito 
importante.” (p. 2) 

Relacionamento “ (…) antes “Tem de ser o “Normalmente não “ (…) eu vou falar 



190 
 

Docente de 
Apoio Educativo 

qualquer professor 
do ensino regular 
podia ir parar aos 
apoios educativos e 
portanto o apoio 
que (…) nos dava 
era quase tanto 
como aquele que 
nós próprios 
conseguíamos 
fazer, porque eles 
não tinham 
especialização para 
isso, era um 
professor normal 
que tinha sido 
colocado nos apoios 
educativos e depois 
lia a legislação e 
desenrascava-se, 
isso (…) conhecer a 
legislação não é 
suficiente para 
ajudar um menino 
com dislexia, ou 
para ajudar um 
cego ou um surdo.” 
(P. 5) 
“Os anos passados 
o professor do 
apoio educativo 
normalmente era o 
professor que só 
aparecia nas 
reuniões 
intercalares e de 
avaliação (…) 
mostrar o plano do 
aluno x, y ou z e 
dizer o que nós 
tínhamos de fazer e 
a partir daí era um 
professor ausente, 
totalmente ausente, 
só tínhamos mesmo 
contacto com ele 
naquela ocasião. 
Este ano as coisas 
estão de facto a ser 
diferentes porque o 
professor de apoio 
educativo inclusive 
vai à aula, ajuda-
nos (…) uma vez 
que tem formação, 
sabe a melhor 
maneira de lidar 
com os meninos em 
questão e portanto 
dá-nos um grande 
apoio (…) e a 
pessoa é formada 

melhor que possível 
para que tudo 
funcione bem. 
Fazer a planificação 
em conjunto com a 
professora de apoio, 
para que possam 
verificar a evolução 
do(s) aluno(s). E 
mesmo em termos 
de outras ligações 
com exterior (…) 
tem de a ver um 
intercâmbio entre as 
docentes para saber 
o que vai 
acontecendo fora da 
escola.” (p. 1) 
“O balanço é 
positivo. É pena 
que a professora de 
apoio só esteja uma 
vez por semana na 
turma e precisava 
que a mesma 
tivesse mais tempo 
com a turma, 
porque acho que 
assim poderíamos 
ver mais “frutos”. 
Mas tenho a 
consciência que a 
professor tem mais 
alunos e tem de 
distribuir o seu 
tempo pelos 
outros.” (p. 2)  
 

articulam muito 
trabalho que fazem 
com a criança, cada 
qual trabalha para 
seu lado, a maior 
parte das vezes nem 
sabem o que cada 
um anda a fazer. É 
aquilo que tenho 
constatado. Excepto 
uma boa 
experiência que eu 
tive que todo o 
trabalho feito com 
aquela criança, era 
feita sempre 
comigo e com a 
colega, nós 
planeávamos as 
coisas em conjunto 
(…). Quando ela 
não estava, estava 
eu, quando eu não 
estava, estava ela, 
mas era um 
trabalho encadeado, 
nós estávamos a 
seguir um programa 
que ambas 
tínhamos definido. 
E na realidade é que 
aquela criança 
conseguiu, ao longo 
do ano lectivo, 
realizar muitas 
coisas.” (p. 3) 
“Temos feito 
algumas coisas em 
conjunto (em 
relação à actual 
docente do apoio 
educativo), 
trocamos alguns 
materiais em 
relação à N, temos 
um dossier com 
materiais que 
ambas vamos 
construindo e 
trabalhando, 
tentamos conversar 
sobre as coisas da 
menina, a cerca dos 
progressos que ela 
vai realizando…” 
(pp.3-4) 
“Poderíamos 
trabalhar mais em 
conjunto, mas 
também é 
impossível, teria ser 
necessário que, lá 

deste ano porque é 
muito positivo. O 
docente P. está a 
trabalhar muito 
bem, tem dado um 
contributo muito 
bom, muito positivo 
(…). Senão fosse o 
colega seria muito 
complicado.” (p. 2) 
“Por exemplo, no 
que diz respeito a 
este ano, a turma 
está com um 
projecto ao nível 
das áreas 
curriculares não 
disciplinares, 
existem para isso 
reuniões semanais e 
o docente assiste. 
Não só está 
presente nas de 
avaliação, como 
nestas. Mesmo na 
sala de professores, 
quando necessito de 
ajuda está sempre 
pronto a ajudar. 
(…) E com os 
outros colegas é 
igual, ele é assim 
para toda a gente.” 
(p. 2) 
“Tem existido um 
trabalho 
colaborativo para 
ajudar os alunos 
com NEE, tem 
corrido muito bem. 
(…) Não podia ter 
sido melhor. Tem 
sido positivo, 
profícuo. (…) 
Mesmo com os 
alunos que ele não 
acompanha e que 
necessitam de ser 
encaminhados…” 
(p.2)  
“Mostra um sentido 
de entreajuda muito 
grande. “ (p. 3) 
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(…) sabe como agir 
com esses meninos 
e nós não temos 
essa formação. 
Portanto este ano as 
coisas estão a ser 
diferentes, o que é 
sempre melhor.” (p. 
3) 
“(…) dentro da sala 
de aula existe um 
trabalho em 
conjunto. Fora da 
sala de aula (…) 
sou eu que preparo 
as aulas, não tenho 
problema nenhum 
em fazer porque 
estes alunos com 
necessidades 
educativas especiais 
não são casos muito 
graves, mas lá está 
se fosse um menino 
ou cego ou surdo ou 
com alguma outra 
deficiência se 
calhar eu ia 
necessitar de (…) 
preparar as aulas 
fora, primeiro com 
o professor de 
apoio para depois 
aplicarmos.” (p. 4) 

está, que ela tivesse 
mais horas 
disponíveis para a 
N, mas também não 
tem, tem que apoiar 
outros alunos.” (p. 
3) 
 

 Escola / 
Inclusão alunos 

NEE  

“Não, não estão. 
Nem que seja 
porque nós os 
professores e que 
trabalhamos com os 
meninos não temos 
formação, se nós 
não temos 
formação, as 
escolas não estão 
preparadas 
obviamente. Para 
que as escolas 
estivessem 
preparadas primeiro 
tinha que dar 
formação aos 
professores (…) ou 
então tinham de ter 
mais professores de 
ensino especial.” (p. 
5) 
“ (…) o Ministério 
coloca os 
professores e 
sempre colocou, 
não é, este ano eu 
vejo que de facto há 

“A escola estaria 
mais preparada para 
a inclusão se 
tivéssemos mais 
apoio por parte do 
Ministério da 
Educação na 
colocação de mais 
docentes de apoio. 
Mas é difícil porque 
existe falta de 
técnicos, como 
terapia da fala, 
assistente social e 
mais docentes de 
apoio. Para além do 
número excessivo 
de alunos por 
turma, existem 
turma com 28 
alunos, o que 
dificulta que essa 
integração resulte 
em pleno. É 
necessário que as 
escolas estejam 
apetrechadas com 
recursos humanos 

“Não, a maior parte 
das escolas não. 
Esta história da 
inclusão é tudo uma 
utopia. Quanto mais 
tenta incluir estes 
alunos, mais os 
exclui. Eu acredito 
que estas crianças 
teriam melhores 
resultados se 
fossem formadas 
turmas, só com 
crianças com as 
mesmas 
problemáticas ou 
problemáticas 
parecidas (…). 
Poderiam 
frequentar uma 
escola regular, mas 
ter um professor 
especializado para 
trabalhar com 
aquelas 
problemáticas e não 
estar inserido em 
turmas em que o 

“Não. O que os 
professores fazem, 
a escola no seu 
todo, é um grande 
esforço para dar 
resposta a todos os 
casos que surgem. 
Por exemplo, em 
relação a alunos 
com currículos 
funcionais, 
inclusivamente, os 
professores 
estiveram a limpar 
arrecadações para 
arranjar espaço para 
funcionar turmas 
com este tipo de 
currículo, por a 
escola tem 
problemas de 
espaço. Por outro 
lado, existem pais 
que não querem 
aceitar que os filhos 
necessitam de ter 
um apoio 
especializado.” 



192 
 

mais…, porque esta 
especialização em 
ensino especial é 
muito recente (…). 
Nesse sentido acho 
que o ministério já 
criou pelo menos o 
grupo dos apoios 
educativos, já fez 
alguma coisa, já 
está obrigar esses 
professores dos 
apoios educativos a 
terem formação, 
pronto se podemos 
considerar isto um 
passo, então de 
facto é um passo, 
mais ainda há um 
grande (dito com 
muito ênfase) 
caminho a 
percorrer. Na minha 
opinião passará 
sobretudo dar 
também formação 
aos professores do 
ensino regular para 
que também estes 
saberem e 
conhecerem e 
exigirem mais do 
apoio do professor 
do ensino especial.” 
(p. 5) 

para que a inclusão 
seja uma realidade.” 
(p. 3) 
 

professor 
simplesmente não 
tem tempo para 
eles.” (p. 5) 
 

 

(p.3) 
 

 
 

Categorias 
 Formação inicial  

 Formação contínua  

 Papel do docente de apoio educativo  

 Relacionamento/ Trabalho com o docente de apoio educativo  

 Escola / Inclusão de alunos com NEE 
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Apêndice S 

Sinopses das entrevistas aos alunos com NEE -1º Ciclo 
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Sinopses das entrevistas – alunos com NEE (1º Ciclo) 
 

Categorias Entrevista 1 
A – 4º ano 
11/04/07 

Entrevista 2 
R – 4º ano 
11/04/07 

Entrevista 3 
B – 3º ano 
16/04/07 

Imagem Pessoal (Em relação a 
considerar-se diferente 
por ter apoio 
educativo). “Não.” (p. 
1) 
 
(Em relação à turma 
saber que tem apoio 
educativo) “Sim.” (p. 1) 
“Quando saio da sala, a 
professora de apoio me 
vai lá buscar.” (p. 2) 
 

(Em relação a 
considerar-se diferente 
por ter apoio educativo) 
 “Não.” (p.1)  
 
 
(Em relação à turma 
saber que tem apoio 
educativo) “Sim, 
sabem.” (p.2) 
“Porque eu lhe contei.” 
(p. 2)  
 

(Em relação a 
considerar-se diferente 
por ter apoio educativo) 
“Não.” (p.1)  
 
 
(Em relação à turma 
saber que tem apoio 
educativo) “Sim”. (p.1) 
“Disse que não 
conseguia escrever 
muito bem ainda e ler 
muito bem.” (p.2) 

Relação – Pares (Em relação ao aluno 
ter apoio educativo) 
“Nada.” (p.1) 
 
 
(Em relação ao 
relacionamento com a 
turma) “Bom.” (p. 2) 
“Eu jogo à bola e aos 
polícias e ladrões.” (p. 
2) 

(Em relação ao aluno 
ter apoio educativo) 
“Nada de especial.” 
(p.1) 
 
(Em relação ao 
relacionamento com a 
turma) “É bom.” (p.2) 
“Eu jogo à bola e 
trabalhos de grupo.” 
 (p. 2) 
 

(Em relação ao aluno 
ter apoio educativo) 
“Não fazem nenhum 
comentário.” (p. 1) 
 
(Em relação ao 
relacionamento com a 
turma) “É bom.” (p.2)  
“Brinco com eles, faço 
coisas com eles (…) 
desenhos e trabalhos.” 
(p. 2) 

Representações sobre 
o apoio educativo 

“ (…) tenho mais 
atenção nas aulas e 
estou sozinha.” (p. 1) 
 
(O que tem melhorado 
com o apoio educativo) 
“Estou melhor a ler e a 
escrever melhor.” (p. 1) 
 

 “Gosto mais quando 
estou a ler e a fazer 
cópias.” (p.1) 
 
(O que tem melhorado 
com o apoio educativo) 
“ (…) tem-me ajudado 
muito na leitura e na 
escrita.” (p. 1) 
 

“ (…) posso fazer os 
trabalhos e depois 
posso fazer algumas 
coisas engraçadas. 
(puzzles por exemplo, 
pintar, etc.) (p.1) 
 
(O que tem melhorado 
com o apoio educativo) 
“Estou a melhorar a 
Língua Portuguesa, na 
escrita e a ler.” (pp. 1-
2) 

Relação – Docente 
apoio educativo 

“Sim.” (Se gosta de ter 
apoio educativo, logo 
pressuponho que a 
relação seja boa). (p.1)  

“Sim, gosto.” (Se gosta 
de ter apoio educativo, 
logo pressuponho que a 
relação seja boa). (p.1)  

“Gosto.” (Se gosta de 
ter apoio educativo, 
logo pressuponho que a 
relação seja boa). (p.1) 

 
Categorias 

 Imagem pessoal 

 Relação com os pares 

 Representações sobre o apoio educativo 

 Relação com o docente de apoio educativo 
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Apêndice T 

Sinopses das entrevistas aos alunos com NEE - 2º Ciclo 
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Sinopses das entrevistas – alunos com NEE (2º ciclo) 
Apoio Educativo em contexto de sala de aula/ sala de apoio 

 
Categorias Entrevista 1 

I – 5ºB  
Sala 

12/03/07 

Entrevista 2 
S – 5º B 

Sala 
12/03/07 

Entrevista 3 
S F – 5º B 

Sala 
12/03/07 

Entrevista 4 
A. B. – 5º C 

Apoio 
26/02/07 

Entrevista 5 
A. C. – 5º C 

Apoio 
26/02/07 

Entrevista 6 
M. – 5º C 

Apoio 
26/02/07 

Imagem 
Pessoal 

“Gostava de 
mudar o meu 
aspecto 
físico.” (p. 
3) 
 
 
  
(Em relação 
a considerar-
se diferente 
por ter apoio 
educativo 
em contexto 
sala de aula)   
“Não. 
Porque toda 
a gente tem 
dificuldades, 
toda a gente 
pode ter uma 
dificuldade a 
Matemática 
ou Ciências, 
toda a gente 
pode ter 
dificuldades.
” (p. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
a considerar-
se diferente 
por ter apoio 
educativo 
em contexto 
sala de aula)  
“Não! Eu 
não me acho 
diferente. 
Somos todos 
iguais.” (p.1)  
 
 

“ (…) eu não 
sou 
diferente, 
sou comum 
…” (p.2) 
 
 
 
(Em relação 
a considerar-
se diferente 
por ter apoio 
educativo 
em contexto 
sala de aula) 
“Não. Eu 
sou como as 
outras.” (p. 
1)  
 
 

“eu sou 
claustrofóbic
a  e (…) eu 
tenho 
problemas 
de vista” 
(p.3) 
 
(Em relação 
a considerar-
se diferente 
por ter apoio 
educativo) 
“Não.” (p.1) 
 
 
(Em relação 
à turma 
saber que é 
um aluno 
com NEE) 
“Não muito 
…” (P. 3) 
 

“ (…) o meu 
colega do 
lado sabe 
que tenho 
dislexia…” 
(p.1) 
 
 
(Em relação 
a considerar-
se diferente 
por ter apoio 
educativo) 
“Sim.” (p. 1) 
 
 
(Em relação 
à turma 
saber que é 
um aluno 
com NEE) 
“Nem todos, 
só alguns. 
Os meus 
colegas que 
estão mais 
próximos da 
minha mesa, 
só esses.” 
(p.2) 

“ (…) não 
consigo falar 
muito 
bem…” (p.2) 
 
 
 
 
(Em relação 
a considerar-
se diferente 
por ter apoio 
educativo) 
“Não.” (p.1) 
 
 
(Em relação 
à turma saber 
que é um 
aluno com 
NEE) 
“Alguns, os 
que andavam 
no 1º ciclo, 
os que são 
novos não sei 
se sabem 
todos.” (p. 1) 
 

Relação  
com os seus 
pares 

(Em relação 
ao aluno ter 
apoio 
educativo 
dentro da 
sala de aula) 
“Nada. Eles 
também têm 
e eu não 
penso nada 
deles.” (p.1)   
 
“ (…) eu 
também não 
os critico, 
por isso eles 
também não 
me podem 
criticar.” (p. 
2) 
 
 
 

(Em relação 
ao aluno ter 
apoio 
educativo) 
“ (…) nada. 
Alguns 
também têm 
e também 
não acham 
nada.” (p. 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Em relação 
ao aluno ter 
apoio 
educativo) 
“Não sei, 
nunca eles 
falaram na 
disso, penso 
que é 
normal.” 
(p.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Em relação 
ao aluno ter 
apoio 
educativo) 
“ (…) 
algumas 
vezes os 
outros 
alunos 
cometam, 
gozam um 
pouco (…) 
os da minha 
turma (…), 5 
e 4 gozam 
sempre 
connosco 
porque 
temos apoio, 
mas os meus 
amigos que 
são do 7º e 
8º não 

(Em relação 
ao aluno ter 
apoio 
educativo) 
 “ (…) às 
vezes eles 
gozam 
comigo e por 
isso eu tenho 
vergonha, 
um 
bocadinho, 
de ter apoio. 
Eu acho que 
eles pensam 
que eu tenho 
uma doença 
e que eles 
acham que 
eu sou 
diferente. 
Tratam-me 
um 

(Em relação 
ao aluno ter 
apoio 
educativo) 
“Os meus 
colegas 
pensam que é 
para 
aprender, 
para falar 
melhor…” 
(p. 1) 
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 (Em relação 
ao modo 
como o 
aluno é 
tratado em 
relação a 
outras 
crianças)  
 “Não (…) 
porque eu 
sou gordo e 
porque toda 
a gente está 
sempre a 
chamar-me 
isso. Tratam-
me como se 
eu fosse uma 
bola (…) 
eles dizem: 
“Olha, eu 
vou ao 
gordo, (a) 
mandem--se 
para cima 
ele, à 
carga!” (p.2) 
“Sinto-me 
frustrado, 
porque 
sinto-me 
insultado 
…” (p. 2) 
“Gostava 
que eles 
mudassem 
de atitude, 
quem me 
dera que eles 
me 
respeitassem
. Há pessoas 
que me 
respeitam, e 
acho isso 
muito bonito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao modo 
como o 
aluno é 
tratado em 
relação a 
outras 
crianças)  
“Sim. 
Tratam-me 
da mesma 
forma.” (p. 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao modo 
como o 
aluno é 
tratado)  
“Sim. 
Porque eles 
não me 
tratam por 
diferença, 
quando 
querem 
jogar à 
apanhada, 
também me 
convidam…
” (p. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gozam 
comigo.” 
(p.1) 
“Eu acho 
que pensam 
que o apoio 
educativo é 
só para 
burros e os 
mais 
espertos não 
têm.” (p.2) 
 
 
(Em relação 
ao modo 
como a 
aluna é 
tratada)  
 “Gozam 
comigo por 
ter apoio 
educativo 
mas tratam-
me como 
qualquer 
colega” (p.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bocadinho 
diferente 
(…) 
normalmente 
aqueles que 
sabem que 
tenho 
dislexia.” 
(p.1) 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao modo 
como a 
aluna é 
tratada) 
 “Depende. 
Se eles 
souberem 
tratam-me 
alguns, 
igual, outros, 
diferente. Se 
eles não 
souberem 
não chegam 
a notar.” 
(p.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao modo 
como a aluna 
é tratada)  
 “Sim, só 
que, às 
vezes, nas 
brincadeiras 
eles também 
começam a 
gozar 
connosco. 
Mas é (…) 
só na 
brincadeira. 
Eles tratam-
me bem, não 
gozam por eu 
ter isto.” (p. 
2) 
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porque há 
pessoas com 
muita 
dificuldade e 
é muito 
bonito, elas 
respeitarem-
nas. “ (p. 3) 
 
(Em relação 
ao 
relacioname
nto com a 
turma) “Eu 
acho que 
está bom. Há 
pessoas que, 
às vezes, 
começam-se 
a mandar 
para cima de 
mim para 
lutarem 
comigo (…), 
se me 
mandam ao 
chão são 
boas, dizem 
que são as 
melhores do 
mundo, são 
as melhores 
da escola.” 
(p. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao 
relacioname
nto com a 
turma)  
“Bom.” (p.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao 
relacioname
nto com a 
turma) 
“É boa (…) 
dou-me bem 
com todos.” 
(p.2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao 
relacioname
nto com a 
turma) 
“Mais ou 
menos. Só 
me dou bem 
com 4 
pessoas. 
Porque os 
meus outros 
colegas (...) 
são mais 
riquinhos do 
que eu e 
começam a 
gozar 
comigo e 
não dão tão 
bem comigo 
porque 
acham que 
eu sou 
diferente 
deles.” (pp. 
3-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao 
relacioname
nto com a 
turma) “É 
razoável 
(…) alguns 
como sabem 
tratam-me 
assim um 
bocadinho 
mais à 
parte.” (p.2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em relação 
ao 
relacionamen
to com a 
turma) “É 
bom. São 
amigos.” (p. 
2) 
 

Representa
ções sobre o 
apoio 
educativo 

(Em relação 
a ter o 
professor em 
sala de aula)  
“Sim. (…) 
Acho muito 
bem porque 
há pessoas 
que têm 
muitas 
dúvidas, têm 
tido muitas 
negativas e 
ele 
[referindo-se 
ao docente 
de apoio 
educativo] 
deve ajudar 
todas as 
pessoas que 
precisam.” 
(p. 1)  
 

(Em relação 
a ter o 
professor em 
sala de aula)  
“Sim. É bom 
para ter 
sempre um 
apoio e faz 
muito bem 
ter um stôr 
pata me 
ajudar.” (p. 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Em relação 
a ter o 
professor em 
sala de aula)  
Sim (…) às 
vezes, estou 
a pensar que 
está bem e 
ajuda-me, 
para 
perceber que 
estou 
errada.” (p. 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(O que pensa 
sobre) “Para 
nos 
ajudarem 
melhor nas 
coisas que 
temos de 
saber, para 
nos ajudar a 
compreender 
melhor as 
coisas.” 
(p.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(O que pensa 
sobre) 
“Aprendemo
s coisas 
giras, às 
vezes vamos 
para os 
computadore
s, ajuda” (p. 
2) 
“Eu, às 
vezes, tenho 
algumas 
dúvidas e o 
stôr 
esclarece, 
com fichas 
…” (p.2) 
 
 
 
 
 

(O que pensa 
sobre) 
“ (…) é para 
aprendermos 
mais e para 
sabermos 
ainda mais.” 
(p. 1) 
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(Em relação 
ao local do 
apoio) 
“Eu acho 
que preferia 
estar na 
minha sala 
com (…) 
com eles 
(referindo-se 
aos colegas), 
porque (…) 
ele poderia 
ajudar toda a 
gente e não 
só a mim 
porque eu 
não quero 
ser 
invejoso.” 
(p. 2) 

(Em relação 
ao local do 
apoio) 
“É melhor 
na sala de 
aula (…) 
assim, os 
meus amigos 
também 
estão a ter 
explicação.” 
(p.2) 

(Em relação 
ao local do 
apoio) 
“Eu prefiro 
estar na sala 
e ter mesmo 
na aula (…) 
estou 
melhor, não 
gosto estar 
muito 
sozinha…” 
(p. 1) 
 
 
 
 

(Se gosta) 
“Mais ou 
menos. 
Podíamos 
fazer mais 
coisas que 
nos ajudasse 
a gostar mais 
do apoio, 
não fazer 
tantas fichas, 
mas também 
aprender a 
fazer as 
coisas com 
outro tipo de 
fichas, 
jogos, assim, 
que nos 
ajudem a 
perceber 
melhor as 
coisas.” 
(p.2) 
 
 
(O que 
melhorou) 
Sem 
qualquer 
referência 

(Se gosta) 
“Gosto, é 
engraçado.” 
(p. 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(O que/se 
melhorou) 
“Antigament
e quase que 
não 
conseguia 
ler um 
problema de 
Matemática 
e agora já 
consigo.” (P. 
2) 

(Se gosta) 
“Sim. Então 
é para 
aprender 
mais, e de 
passar de ano 
pronto.” (p. 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(O que/se 
melhorou) 
“Sim.” (p.1) 
 

Relação – 
Docente 
apoio 
educativo 

Sem 
qualquer 
referência  

“ (…) 
ensina-me 
coisas 
novas…” 
(p.1) 

“ (…) ajuda-
me, para 
perceber que 
estou 
errada.” 
(p.2)  

Sem 
qualquer 
referência  

“ (…) o stôr 
é fixe…” 
(p.2) 

Sem 
qualquer 
referência 

 
 

Categorias 
 Imagem pessoal 

 Relação com os pares 

 Representações sobre o apoio educativo 

 Relação com o docente de apoio educativo 
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Apêndice U 

Sinopses das entrevistas aos alunos sem NEE - 2º ciclo 
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Apêndice V 

Sinopses das entrevistas – encarregados de educação de alunos com NEE 
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Sinopses das entrevistas – encarregados de educação alunos com NEE 
 

Categorias Entrevista 1  
 E.E. do aluno R. (1º ciclo) 

16/04/07 

Entrevista 2 
E.E. do aluno I. (2º Ciclo) 

23/04/07 

Entrevista 3 
E.E. do aluno A.C. (2º 

ciclo) 
07/05/07 

Conhecimento da 
problemática 

educando 

“Eu acho que o problema 
dele é mesmo não gostar de 
ler e escrever. Portanto, ele 
de resto gosta de tudo na 
escola, sempre gostou da 
professora, sempre gostou 
dos amigos, nunca me fez 
queixa nem de professoras, 
nem dos amigos, a escola 
em si gosta, gosta de tudo 
pronto, só não gosta é de ler 
e escrever.” (p. 2) 

“ (…) havia ali um certo…, 
uma certa coisa de ele ser 
mais aéreo, ou de ver muitas 
vezes a chorar, ele chorava 
muito facilmente, com 
qualquer coisa que se diga 
…” (p. 1) 
“ (…) eu acho que eles 
nestas idades, muitas vezes, 
sentem-se um bocadinho 
inferiorizados, ele tem 
muito desse complexo…”. 
(p.3) 

“ (…) a A. com 6 anos e 
meio ainda não lia. Ainda 
era muito gaguejado, 
muito gaguejado, mas (…) 
eu achei que, depois com o 
tempo, como uns são mais 
lentos outros são mais 
rápidos, ia mudar. Só que 
depois a professora chegou 
à mesma conclusão que eu, 
oralmente era muito boa, 
mas na escrita e na leitura 
havia ali um bloqueio. (p. 
1) 
“Tem uma ligeira fonética, 
acho que é assim que diz, 
tem um ligeiro 
desnivelamento a nível 
fonético.” (p. 1) 
 
 

Conhecimento do 
percurso escolar 

educando 

“No 2º ano, passou para a 
professora E., e a professora 
E. é que viu que alguma 
coisa não andava bem no R., 
fui com ele ao médico para 
ver o que se passava e daí 
para a frente que 
começámos a ver que ele 
tinha qualquer coisa que não 
estava bem nele.” (p. 1) 
“Começou a andar nas 
consultas de 
desenvolvimento.” (p. 1)  
No segundo ano, quando ele 
ficou retido e começou a ter 
dificuldades em acompanhar 
os colegas, eu acho que foi 
nessa altura ele começou a 
ter apoio. Depois de 
formalizado [referindo-se ao 
PEI] é que foi certo, ele ter 
sempre.” (p. 2) 

“ (…) na escola primária, aí 
na 3ª classe (…)”. (p. 1) 
“ (…) uma psicóloga da 
escola (…) é que se 
encarregou de o 
acompanhar e mandar (…) 
para (…) uma outra 
psicóloga no Centro de 
Saúde.” (p.1) 
“Foi aqui nesta escola 
[referindo-se à formalização 
do PEI], na escola primária 
acho que não assinei nada, 
não me recordo muito, mas 
acho que não. Eles me 
encaminharam, mas eu não 
me lembro de ter assinado 
alguma coisa. Agora nesta 
escola sei que o professor 
[referindo-se ao docente de 
apoio educativo] me enviou 
umas folhas para casa para 
eu ler e assinar (referindo-se 
ao PEI) ”. (p.2) 
 
 
 

“Foi no 1º ano, foi para aí 
em Abril que comecei a 
achar que ela tinha uma 
dificuldade e não sabia o 
que era. A professora 
também achou o mesmo e 
depois levamos a um 
psicólogo (…) e pronto 
detectou-se.” (p.1) 
 
“No 2º ano (…) a 
psicóloga detectou e disse 
qual o tipo de apoio que 
ela precisava. Depois eu 
entreguei à professora 
[referindo-se ao relatório] 
e foi feito um plano na 
escola em que fui chamada 
mais o meu marido para 
tomarmos conhecimento 
do plano que iria ser 
aplicado (…). Ela tinha 7 
anos e pouco (p. 2) 
 

Serviços 
prestados - Apoio 

Educativo 

“…ele o que faz aqui na 
escola, faz mais é quando 
tem a professora de apoio, 
porque é aí que ele me 
mostra trabalho feito.” (p. 3) 
“... eu acho que também o 

“ (…) ele era uma criança 
sempre muito enérgica, 
agora está mais calmo (…) 
depois era uma criança que 
chorava facilmente, ele se 
alguém gozar com ele na 

“Até ao momento não 
tenho razão de queixa. Ela 
gosta (…) do trabalho que 
se faz cá, eu pergunto, ela 
mostra-se interessada. 
Acho que melhorou um 
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pouco que ele sabe, aprende 
mais…, dá-lhe muita ajuda 
o apoio…” (p. 3) 
“…o trabalho que ele faz 
mais é no apoio.” (p. 5) 

brincadeira (…) desorienta-
se logo (…) pronto sente-se 
muito e acho que ele ficou 
muito, muito melhor desde 
que ele tem este apoio, 
porque está mais calmo e 
compreende melhor a 
situação em si, portanto faz 
com colegas, como com 
professores, com o ensino, 
está muito melhor nesse 
aspecto, está.” (p. 2) 
 

bocadinho na leitura, os 
erros nem tanto, mas 
pronto acho que vai aos 
poucos.” (p. 3) 
 

Papel – Docente 
de Apoio 
Educativo 

“…o trabalho que ele mais 
faz é com a professora de 
apoio, acho que tem mais 
aproveitamento naquela 
hora que está com a 
professora de apoio” (p. 3) 
“No caso dele, eu acho o 
tem ajudado bastante…” 
(p.3) 
“Faz o que ele está mais 
atrasado.” (p.3) 
“É a leitura, a escrita.” (p. 4) 

“Positivo é quando ele tem 
alguma dúvida, pode ir 
perguntar, pode ser 
esclarecido melhor, porque 
a professora da sala, muitas 
vezes, não tem tempo para 
esclarecer todos ao mesmo 
tempo e acho que é muito 
importante, aliás acho que é 
muito importante, porque 
(…) tem um professor que o 
trata (…) eu sinto que o 
rapaz, pronto está com mais 
vontade de ir para a escola e 
fazer as coisas …” (p. 3) 
 

 

“ (…) eu penso que os 
professores de apoio neste 
aspecto são muito, muito 
importantes porque 
ajudam-na a descobrir as 
defesas que ela vai ter que 
utilizar. Essencialmente é 
isso. (…) faz toda a parte 
que eu não consigo fazer, 
que é fazer-lhe ver os 
erros, o porquê deles e 
razão para serem 
corrigidos, que eu não 
consigo.” (p. 2) 

 

Escola - respostas 
às necessidades do 

educando 

“…ele, todos os anos, tem 
tido apoio, logo no início do 
ano ele tem apoio. Embora 
seja só um apoio…, devia 
ter mais um bocadinho, e 
este ano é que houve aqui 
dificuldades, porque acho 
que a professora andava de 
bebé ou não sei o quê, 
pronto não conseguiram 
arranjar professoras aqui de 
apoio para ele…” (p.4)  
 “…acho que não é dois dias 
por semana, que lhe vai 
ajudar, porque ele está 
muito atrasado, acho que 
também não o vai ajudar 
muito, (…) porque ele não 
dá rendimento nenhum, ele 
até se tivesse os quatro dias 
ou mesmos os dias todos da 
semana apoio para ele é que 
era o ideal, mas não dá, não 
há professores.” (p. 3) 
“O apoio que ele tem é 
muito pouco, para ele quase 
não representa nada, o 
pouco que ele aprende é 
quase nada. Ele tem só duas 
vezes por semana, uma 

“ (…) com a anterior eu 
fiquei extremamente 
contentíssima, tanto que eu 
(…) tenho agora o meu mais 
novo, está na primária, 
porque acho que a escola 
correspondeu a todas as 
minhas exigências que eu 
tinha, foi impecável, 
compreendeu os meus 
filhos, aliás compreendeu os 
meus filhos logo no início, 
se eles precisam de apoio, 
não precisam de apoio, onde 
é que eles são bons, onde é 
que eles não são bons, e 
onde é que precisam de 
reforçar qualquer coisa, por 
isso (…) não posso dizer 
mal dela, só posso dizer 
bem. A básica, agora, onde 
ele está no 5º ano (…) ainda 
não fez um ano que cá está, 
mas até agora não tenho 
reclamação a fazer, até 
agora, acho que está tudo a 
correr bem, entretanto ele 
teve apoio, que eu estava 
com muito preocupação 
dele não ter apoio, isso eu 

"Dentro do que é oferecido 
estou e não estou satisfeita. 
É assim, eu sei que as 
horas são poucas, eu por 
exemplo gostava que fosse 
pelo menos mais uma vez 
por semana. Porque acho 
que fica a distância entre 
uma aula e a outra do 
apoio, é muito grande. Eu 
acho se fosse, se calhar, 2 
vezes por semana, seria o 
ideal. Mas também 
compreendo que há muitos 
meninos com dificuldades 
e tem que ser distribuído 
por todos. (…) A psicóloga 
(…) disse que as horas 
estavam muito limitadas a 
nível de apoios e portanto 
que este ano ia ser muito 
complicado. Mas como a 
Ana já tinha o relatório de 
trás, a escola tinha, 
obrigatoriamente, que 
manter um professor para 
ajudar, porque ela já tinha 
um apoio detrás, eu aceitei 
que fosse pouco, mas 
pronto, é bom, é melhor do 
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hora, uma hora e picos, não 
chega a nada.” (p. 3) 
“Para o caso dele, não lhe 
dá nada, mas é melhor que 
nada...” (p. 3) 
“…não estou bem contente 
é com o apoio, porque de 
resto em tudo a professora 
chama-me logo a atenção 
para tudo o que se passa 
com ele, escreve logo, até 
me tem indicado médicos 
para eu ver se é aquilo que 
ele tem ou não, para fazer 
exames (…) ela tem sido 
impecável.” (p. 4) 
“…eu como tenho ido falar 
com o Conselho Educativo e 
vejo que elas até se 
esforçam…” (p. 5) 
“…eu acho que é a 
orientação, organização é 
que não está bem, porque 
eles não conseguem arranjar 
professores na altura, há 
aqui qualquer coisa que não 
está bem.” (p. 5) 
“…eu peço apoio, se eles 
tiverem logo apoio para dar 
eles dão, isso é verdade …” 
(p. 5) 
 

estava sinceramente (…) 
porque (…) ele sempre teve 
apoio …” (p. 3) 
“ (…) ia para uma escola 
que tem muitos alunos (…) 
fizeram (…) o plano 
educativo que levei para 
casa para eu saber o que era 
e isso acho que é muito 
importante e também está a 
ter acompanhamento do 
senhor professor (referindo-
se ao docente de apoio 
educativo) (…) estou 
satisfeita”. (p. 3) 
   

que nenhum.” (p.3) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Categorias 
 Conhecimento da problemática do/a seu/sua educando/a 
 Conhecimento do percurso escolar do seu/sua educando/a 
 Serviços prestados - apoio educativo 
 Papel do docente de apoio educativo 
 Escola e respostas às necessidades do/da seu/sua educando/a 
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Apêndice X 
Grelha de análise categorial por frequência das observações em sala de aula  
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Grelha de análise categorial por frequência das observações em sala de aula 
 

Docente Titular/ 
Docente Apoio 

Educativo 

P 
Sim 

C 
Sim 

P 
Não 

C 
Não 

Total 
Sim 

Total 
Não 

Observações 

1. Solicita a 
participação activa 
do docente de apoio 

1 
 
 

----- 1 2 1 3 A maior parte das vezes 
não é necessário, pois o 
docente participa de 
forma natural e activa. 

2. Dividem tarefas 2 
 

2 ---- ----- 4 0  

3. Utilizam 
materiais realizados 
em conjunto 

---- 
 

----- 2 2 0 4 Não existiu necessidade 
porque os alunos seguiam 
o currículo da turma. 

4. Os materiais 
utilizados são 
usados por todos os 
alunos 

2 2 ----- ----- 4 0 Todos os materiais 
usados em suporte de 
papel foram recolhidos. 

Docente apoio/ 
Alunos 

P 
Sim 

C 
Sim 

P 
Não 

C 
Não 

Total 
Sim 

Total 
Não 

Observações 

1. Ajuda só os 
alunos com NEE 

----- 
 

----- 2 2 0 4  

2. Ajuda os alunos 
sem NEE 

2 
 

2 ----- ----- 4 0  

3. Dá mais ênfase 
na ajuda aos NEE 

2 
 

1 ----- 1 3 1  

Alunos/ Docente de 
apoio 

P 
Sim 

C 
Sim 

P 
Não 

C 
Não 

Total 
Sim 

Total 
Não 

Observações 

1. Os alunos NEE 
solicitam ajuda 

1 
 

1 1 1 2 2 Muitas vezes não é 
necessário que os alunos 
solicitem a ajuda ao 
docente de apoio 
educativo porque o 
mesmo está sempre a 
verificar e a apoiar as 
actividades que os alunos 
vão realizando. 

2. Os alunos sem 
NEE solicitam 
ajuda 

1 
 

2 1 ----- 3 1 Alguns não solicitam 
ajuda, mas também não 
solicitam à docente 
titular/turma. Contudo, 
observou-se que essa 
ajuda não é solicitada 
porque ambos os 
docentes vão verificando, 
espontaneamente, as 
actividades dos alunos. 

3. Os alunos NEE 
aceitam ajuda do 
docente de apoio 

2 2 ----- ----- 4 0  

4. Os alunos sem 
NEE aceitam ajuda 
do docente de apoio 

2 2 ----- ----- 4 0  
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Apêndice Z 

Grelha de análise categorial por frequência das observações em sala de apoio 
educativo  
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Grelha de análise categorial por frequência das observações em sala de apoio 
educativo  

 
Docente de Apoio Educativo/ 
Alunos NEE 

P 
Sim 

C 
Sim 

P 
Não 

C 
Não 

Total 
Sim 

Total  
Não 

Observações 

1. Utiliza materiais 
realizados por si 

3 1 0 3 4 3 Todos os materiais usados em 
suporte de papel foram 
recolhidos 

2. Utiliza materiais 
elaborados com ajuda de 
outros docentes 

0 0 3 4 0 7  

3. Utiliza materiais 
elaborados por outros 
docentes 

0 3 3 1 3 4 Não foram recolhidos alguns 
materiais de um aluno do 3º 
ano, dado que não foi 
possível fotocopiar seu 
manual escolar por ser o 
único exemplar, para além de 
outros materiais que se 
encontravam colados no seu 
caderno diário. 

4. Utiliza materiais 
retirados de livros, Internet, 
outros 

0 4 3 0 4 3 O professor C utilizou em 
todas as sessões, ao contrário 
do professor P., dado que este 
último elaborou todos os 
materiais que aplicou. 
Todos os materiais usados em 
suporte de papel foram 
recolhidos. 

5. Apoia matérias específicas 
só da área de formação do 
docente 

0 0 3 4 0 7  

6. Apoia qualquer matéria, 
mesmo fora do âmbito da sua 
formação inicial 

3 4 0 0 7 0  

7. Apoia, essencialmente, 
matérias que os alunos têm 
mais dificuldades 

3 4 0 0 7 0  

8. Utiliza as novas 
tecnologias como instrumento 
de trabalho / outros 
instrumentos 

2 3 1 1 5 2 O professor C nunca utilizou 
computador, mas utilizou 3x 
dicionário e 1x o mapa de 
Portugal. O professor P 
utilizou 1x computador e 2x 
dicionário. 

Alunos com NEE/ Docente 
de apoio 

P 
Sim 

C 
Sim 

P 
Não 

C 
Não 

Total 
Sim 

Total  
Não 

Observações 

1. O aluno comporta-se 
adequadamente nas sessões 
de apoio 

3 4 0 0 7 0  

2. O aluno solicita ajuda do 
docente só quando apresenta 
dificuldades na realização da 
tarefa proposta 

3 4 0 0 7 0  

3. O aluno solicita 
continuamente a ajuda do 
docente para a realização das 
tarefas propostas 

1 2 2 2 3 4 Mais os alunos do professor 
do Professor C.  
De referir que são alunos do 
1º ciclo. 

4. O aluno realiza todas as 
actividades propostas pelo 
docente 

3 4 0 0 7 0  
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