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RESUMO 

Construir uma escola para todos os alunos, onde estes possam interagir com os 

seus pares e ser elementos ativos da comunidade de aprendizagem, é um dos maiores 

desafios que enfrenta a Educação, atualmente. Tendo em conta que a inclusão é uma 

inevitabilidade no sistema educativo atual e que esta é uma ação deveras complexa, a 

grande questão que se coloca é saber como facilitar o processo de inclusão, criando 

situações que favoreçam o desenvolvimento profissional dos professores.  

No quadro desta ideia, o nosso estudo procura, a partir da conceção e 

implementação de uma Proposta Didática (PD), compreender o processo de inclusão de 

alunos com necessidades educativas especiais (NEE), no ensino regular, e analisar o seu 

contributo, na promoção de ambientes inclusivos, na colaboração entre os agentes 

educativos e na aprendizagem académica de todos os alunos envolvidos. Esta 

investigação visa ainda, apurar em que medida a inclusão reconhece na supervisão, 

conceitos que se inter-relacionam na prossecução de competências que promovam o 

desenvolvimento profissional docente. 

Adotamos uma metodologia de natureza qualitativa, o estudo de caso, de modo a 

estudarmos em profundidade todo o processo e contribuir para a produção de 

conhecimento capaz de gerar a melhoria das práticas educativas de inclusão. O estudo 

decorreu num Agrupamento de Escolas da Área Educativa da Grande Lisboa, no ano 

letivo 2010/2011, e incidiu numa turma do segundo ano de escolaridade, que inclui uma 

criança portadora de Síndrome de X-Frágil, sendo estes alunos a par das professoras de 

ensino regular e educação especial, os participantes do nosso estudo. A recolha de dados 

foi realizada ao longo de toda a investigação, através da observação naturalista e, 

entrevistas semi-estruturadas, a todos os participantes, antes, durante e após o processo 

de conceção e implementação da nossa proposta didática, dados que tratamos, 

posteriormente, recorrendo a uma análise de conteúdo.  

Os resultados mostraram que a proposta didática e o processo como foi concebida 

e implementada, fomentou a confiança, a participação, a discussão, a partilha, e 

encorajou o debate, a reflexão a articulação entre os docentes numa dinâmica ativa e 

colaborante. 

 

Palavras-Chave: Inclusão; Escola Inclusiva; Supervisão; Colaboração, NEE. 
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ABSTRACT 

To build a school for all students, where they can interact with their peers and be 

active elements in their learning community is one of the biggest challenges that 

Education faces nowadays. Being aware that inclusion is inevitable in the present 

educational system and that this is a very complex action, the big question that arises is 

to know how to facilitate the inclusion process, creating situations that favor the 

teacher’s professional development.   

In this background, our study tries, starting from the conception and 

implementation of a Didactical Proposal (DP), to understand the inclusion process of 

students with special needs in the regular education system and analyze it’s contribute in 

the promotion of inclusive environments, in the collaboration between the educational 

agents and in the academical learning of all students involved. This investigation also 

tries to check in what way inclusion recognizes itself in supervision, concepts that are 

connected in the prosecution of skills that promote the teacher’s professional 

development.      

We’ve adopted a qualitative methodology, case study, in order to allow us to 

deeply study all the process and contribute to the knowledge production concerning the 

improvement of the educational practices related to inclusion. This study took place in a 

School Cluster in Lisbon, in the year of 2010/2011, in a second grade class which 

includes a child with X-Fragile Syndrome, being this students as well as the regular and 

special education teachers our study participants.    

The data were collected throughout the investigation, through natural observation 

and semi-structured interviews to all participants before, during and after the conception 

and implementation process of our didactical proposal, data that were then treated 

recurring to content analyses.     

The results showed that the didactical proposal and the process through which it 

was conceived and implemented created trust, participation and sharing and it also 

encouraged reflexion and articulation between teachers in a active and collaborative 

dynamic. It also contributed to the effective inclusion of the Special Needs student and 

promoted the academical learning of the whole group.    

 

Key-words: Inclusion; Inclusive School; Supervision; Collaboration; Special 

Needs 
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INTRODUÇÃO 

     

     É bem certo. Eu sou feliz. Nunca dissera a ninguém o meu segredo. Mas hoje, não sei porquê, vou-lho contar 

a si. (…) Pois bem! Eu consegui variar a existência – mas variá-la quotidianamente. Eu não tenho só tudo quanto 

existe – percebe? -; eu tenho também tudo quanto não existe. (…) Eu vivo horas que nunca ninguém viveu, horas feitas 

por mim, sentimentos criados por mim, voluptuosidades só minhas – e viajo em países longínquos, em nações 

misteriosas que existem para mim, não porque as descobrisse, mas porque as edifiquei. (…)  

 

                                    Mário de Sá-Carneiro, O Homem dos Sonhos (p.121, 122)  

 

Começamos este trabalho, apresentando um excerto de um conto lido há muito, “O Homem 

dos Sonhos”, de Mário de Sá-Carneiro. Este é o poeta do Quase, da frustração, da impossibilidade e 

também o mesmo homem que acreditava na possibilidade, na realização, na felicidade encontrada 

através do sonho. A sua personagem vislumbrava constantemente diversos panoramas. Havia, para 

ela, uma infinidade de cenários. Ultrapassava, através da imaginação, o próprio universo, 

multiplicando até ao infinito todas as possibilidades. Derrubou a realidade, a vida-lugar-comum, 

para conseguir viver nela / fora dela.  

O que reflete este texto, que não podemos, aqui, reproduzir na sua totalidade, e por que razão 

o escolhemos? Descreve-nos as inúmeras personagens e possibilidades, que existem dentro de nós. 

Fala-nos do ponto de vista que escolhemos adotar perante tudo o que nos rodeia e das infinitas 

possibilidades de interação que podemos estabelecer com todas as coisas, com todas as pessoas. 

Nunca deste facto estivemos nós tão conscientes, como desde que começamos a trabalhar com 

pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NEE). Tomamos consciência de que basta, por 

exemplo, a privação de um dos sentidos para que se percecione a realidade de uma forma 

totalmente diferente da forma como os outros o fazem. Logo, a realidade deixa de ser um lugar 

comum, partilhável. Na interação com a pessoa com deficiência, passamos a partilhar aspetos 

diferentes de uma mesma realidade. Porque, na verdade, nem mesmo em todos os outros que se 

encontram no pleno uso dos seus sentidos e capacidades, a apreensão da realidade se faz da mesma 

forma e, é por isso que todos somos completos na diversidade que existe em cada um de nós, que 

trazemos diariamente à luz, na inter-relação com o outro. Temos aprendido que, na pessoa com 

Necessidades Educativas Especiais, há aspetos que são, muitas vezes, vividos e patenteados com 

uma força maior. E é na qualidade de profissionais de educação especial que trazemos aqui, hoje, a 

manifesta necessidade de investigar novas possibilidades de trabalho que respondam não só às 

necessidades dos alunos com NEE, como também às necessidades de todos aqueles que diariamente 

trabalham com estes alunos nas escolas, numa incessante luta contra as ideias, crenças e 
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expectativas dos seus pares. 

Ser capaz de responder adequadamente à diversidade das necessidades desses alunos, implica, 

na escola, implementar respostas educativas que os ajudem a participar o mais ativamente possível 

nas aprendizagens e sentirem-se aceites no grupo de pares e na comunidade a que pertencem. 

Rodrigues (2007) refere, que a educação inclusiva coloca maiores exigências e renovados desafios à 

escola e aos professores, e que devemos capacitar os professores e as escolas para trabalhar um 

currículo que se adapte, no sentido de responder às necessidades específicas de cada aluno. As 

respostas educativas têm de ser analisadas de acordo com as suas capacidades, necessidades e 

motivações, dos desejos dos pais e das condições existentes nos contextos educativos. Ou seja, 

devem ser diferenciadas e organizadas de modo a adequarem-se à singularidade de cada um.  

Mas, como responder à diversidade de necessidades específicas dos alunos, capacitando os 

professores com competências adequadas para fazerem frente aos inúmeros desafios? 

A história revela-nos uma situação complexa no que diz respeito à natureza das respostas que 

foi sendo dada a todos os que eram considerados diferentes e que, por essa razão, colocam maiores 

barreiras à sua participação nas aprendizagens e inclusão no grupo de pares (Lopes, 1997; Sanches, 

1995; Correia, 1999). Nesta perspetiva, a Educação Inclusiva tornou-se assim, um tema nuclear em 

Educação, pois a sua implementação não é de todo simples e consensual acabando esta por se 

transformar num conceito que assume diferentes conotações dependendo estas, daqueles que as 

definem (Rodrigues, 2001; Correia, 2005; Sanches, 2005a). É neste sentido que, consideramos a 

importância de discutir a prática inclusiva e compreender o que exige o atendimento a estes alunos 

com NEE, acreditando que o sucesso escolar é possível para todos os alunos através de processos 

flexíveis de ensino e práticas que facilitem o acesso ao currículo na aquisição de competências 

académicas e não apenas a sua participação social no ensino regular. 

Com efeito, falar de inclusão de alunos com NEE, no sistema regular de ensino, pressupõe 

uma longa caminhada ao longo da história da educação. Com o evoluir das sociedades as diferenças 

passaram a ser aceites sem marginalização e a escola teve um papel preponderante na modificação 

desses comportamentos (Sanches, 2009). 

Descrito por Silva (2000) este percurso revela-se em três fases. A fase assistencialista em que 

se entendia que as crianças e jovens portadores de deficiência deviam ser protegidos do Mundo, 

ficando em instituições; a fase de cariz médico-pedagógico, em que se criaram instituições 

especializadas, reconhecendo-se o direito à educação especializada e à reabilitação, mas que 

continuava a apresentar-se como um processo segregativo; e, mais tarde, surgiu então a fase da 

integração, que preconizava o direito à educação, o direito à igualdade de oportunidades e o direito 

de participar na sociedade, questões que hoje são indiscutíveis. É neste contexto que foi publicada a 
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Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), um documento internacional orientador das políticas 

inclusivas, onde fica patente a necessidade de mudança urgente e de construção de uma escola que 

seja capaz de combater atitudes discriminatórias com vista à edificação de comunidades abertas, 

solidárias e inclusivas, onde todos os alunos possam aprender juntos independentemente das 

dificuldades e das diferenças que apresentam. 

 Inspirando-se no princípio da inclusão, a Declaração de Salamanca, defende a necessidade de 

uma “escola para todos”, ou seja, “instituições que incluam todas as pessoas, aceitem as diferenças, 

apoiem a aprendizagem e respondam às necessidades individuais” (UNESCO, 1994, prefácio). Esta 

declaração cria assim expectativas, em todos aqueles que querem romper com todas as formas de 

exclusão social. Veio consubstanciar esta mudança de paradigma emergente, também ele de acordo 

com os princípios de uma escola inclusiva, esperando-se que esta consiga responder ao desafio que 

lhe é colocado e encontrar formas de responder eficazmente às necessidades educativas de uma 

população cada vez mais heterogénea e de construir um espaço que a todos aceite e que a todos trate 

de forma diferenciada. 

É então certo que, as respostas educativas que foram sendo encontradas para esta população 

têm diferido e evoluído ao longo dos tempos e, como elas, também o papel dos docentes quer do 

ensino regular, quer de educação especial. Hoje em dia, as novas conceções sobre a educação de 

alunos com NEE assentam na ideia de que as escolas inclusivas facilitam o processo educativo 

destas crianças porque apelam à colaboração e cooperação de todos os atores sociais que fazem 

parte da comunidade onde a escola se insere (Correia, 2005; Sanches, 2005a). Na sequência deste 

modelo da escola inclusiva, a colaboração entre os diferentes agentes educativos tornou-se um 

imperativo (Rodrigues, 2006). O desenvolvimento de práticas colaborativas torna-se assim uma 

dimensão central da inclusão. 

É nesta linha de pensamento que a supervisão se reveste de grande relevância no nosso 

estudo, se tivermos em conta que o desenvolvimento profissional docente exige que os profissionais 

se capacitem de competências de formação capazes de responder eficazmente aos desafios da escola 

inclusiva. Valorizando-se o professor como sujeito do seu próprio desenvolvimento, valoriza-se não 

somente as suas potencialidades individuais como também as suas competências sociais de partilha 

e de colaboração. Segundo Fullan (1990, cit. in Garcia, 1999), 

 

“O desenvolvimento profissional foi definido com maior amplitude ao incluir qualquer 

atividade ou processo que procure melhorar competências, atitudes, compreensão ou ação em 

papéis atuais ou futuros.” (p. 167) 
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Para a melhoria das suas competências e assunção do seu papel e valor enquanto profissional, 

o professor relaciona-se necessariamente com os outros. As relações interpessoais dentro da escola 

enquanto organização social tornam-se o foco de (sin) energia promotora de decisões importantes e 

de ações adequadas ao seu meio ambiente (Stenhouse, 1981). É neste contexto de liderança 

partilhada que a supervisão assume um papel relevante na organização e funcionamento da escola 

inclusiva uma vez que desenvolve uma ação mediadora entre profissionais de trabalho (Alarcão, 

1996, 2001; Correia, 2007). 

Nesta ótica de colaboração, a supervisão, impede o isolamento do professor que necessita de 

partilhar em grupo os seus problemas e as suas realizações para se autoconhecer, autoavaliar e, 

finalmente se reposicionar quanto ao ensino e à aprendizagem inovando as suas práticas (Alarcão, 

2001; Formosinho, 2002). 

No processo de desenvolvimento pessoal e profissional, o docente constrói a sua identidade 

profissional como um processo de integração de múltiplos saberes, um todo complexo em que a 

formação e a experiência se complementam permanentemente (Galvão, 2000). Stenhouse (1981) 

lembra que não é possível que o professor desenvolva o currículo sem o seu próprio 

desenvolvimento, devendo este último modificar as suas práticas à luz das suas reflexões sobre a 

sua prática. 

Desta forma, a supervisão é entendida, no contexto da nossa investigação, como uma “tarefa 

essencial à construção de uma visão da educação como transformação”, ideia defendida por (Vieira 

et al., 2006, p.39). Se, como vimos, a adoção de uma prática inclusiva no contexto sócio-educativo 

regular é cada vez mais complexa e diversa (Rodrigues, 2001; Correia, 2005), a supervisão deverá 

constituir um meio de gerir essa complexidade e diversidade, tornando-se uma ação estratégica na 

identificação e resolução de problemas emergentes no quotidiano educativo (Estrela, 2001; 

Hargreaves, 1998). A supervisão é, idealmente, uma ação de colaboração e solidariedade 

(Formosinho, 2002). 

Perspetivar a educação de alunos com NEE, deve, então, passar por este veículo que é a 

colaboração docente, constituindo-se como um desafio para qualquer professor, pois a 

especificidade das suas problemáticas, requer técnicos com elevado nível de especialização que lhes 

permitam identificar as suas necessidades, garantindo respostas mais adequadas. Tal como descreve 

Costa (2001), a prática do ensino desafia a capacidade intelectual, técnica, reflexiva, criativa, do 

professor para a descoberta de soluções eficazes, de forma a desenvolver capacidades específicas de 

ensino, de aprendizagem, socioculturais, alcançadas através de um currículo que é conduzido pelo 

professor e experimentado pelo aluno. A partir da sua experiência, o professor concebe soluções 

para os problemas que interpretou como sendo relevantes, simplificando o contexto organizativo 
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das atividades iniciais e privilegiando estruturas organizacionais simples (Doyle,1981), ajustando as 

tarefas aos interesses e conhecimentos dos alunos, estratégias que aumentam significativamente o 

sucesso da aprendizagem de todos os alunos, especialmente dos que apresentam necessidades 

específicas individuais (Winterman & Sapona, 2002). 

Neste enquadramento, acreditamos que a supervisão é uma mais-valia no processo de inclusão 

dos alunos com NEE, no ensino regular, na medida em que as interações que se desenvolvem, se 

consolidam e se renovam entre professores podem constituir um meio essencial e inovador à 

construção do conhecimento e revelar-se um dos caminhos geradores de práticas inclusivas 

eficazes, também, ao nível das aprendizagens académicas. Como refere Ainscow (1997), para se 

promover a aprendizagem de todos os alunos, os professores têm que se tornar mais reflexivos e 

mais críticos, capazes de trabalhar cooperativamente e de investigar as suas práticas. A supervisão 

representa neste âmbito uma excelente via para a sua prossecução. 

Face a tudo o que acabamos de referir, parece-nos aqui, evidente que a construção de escolas 

inclusivas passa por práticas assentes em novos modelos que rompam com as conceções 

tradicionais, caraterizadas por um imobilismo e agir profissional rotinizado (Moreira, 2004). A 

supervisão pode tornar-se o “instrumento de transformação dos sujeitos e das suas práticas” 

(Moreira, 2004, p.134) e consequentemente constituir-se como dispositivo capaz de despoletar o 

questionamento dos contextos incluindo a indagação do próprio processo de desenvolvimento 

pessoal e profissional. Esta atitude, a nosso ver, vai ao encontro do que defende o modelo de escola 

inclusiva descrito em cima, esperando-se que os docentes adotem uma nova forma de olhar a sua 

prática, fazendo emergir subtilmente a inclusão, como recuperação, transformação e revalorização 

da sua prática em sala de aula.  

É este o grande objetivo que norteia a nossa investigação. Pretende-se que esta remeta para 

um processo de construção pedagógica, que possa contribuir para o aperfeiçoamento da prática 

inclusiva, nas salas de aula do ensino regular, tornando-se uma forma humanizada de atender às 

necessidades específicas de todo e qualquer aluno, promovendo também a reconstrução da 

profissionalidade docente, numa atitude colaborativa, palco do nosso estudo. No quadro desta ideia, 

apresentamos uma Proposta Didática (PD), com duas atividades práticas (língua portuguesa e 

matemática), criada com duas finalidades: a) fomentar um clima de colaboração entre professores e 

alunos como resposta aos desafios que a educação inclusiva coloca; b) procurar que um aluno com 

NEE desenvolva competências gerais de ciclo e competências específicas de educação especial, 

promovendo, simultaneamente, aprendizagens académicas em todo o grupo/turma. 

No sentido de compreender o contributo da nossa PD para a inclusão do aluno com NEE e 

para a criação de um clima de colaboração, formulamos as seguintes questões de investigação: 
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1. Que mudança se observou ao nível das perceções / atitudes dos alunos e professora do 

ensino regular (PR), em termos da inclusão e colaboração? 

 

2. Quais as perspetivas dos alunos e da PR em relação à colaboração entre a professora do 

ensino regular e a professora de educação especial? 

 

3. Que aprendizagens fizeram os alunos? 

 

Como nos diz Fullan (2003) “nada ou ninguém é mais importante para a melhoria da escola 

que um professor; a mudança educacional depende do que os professores fazem e pensam” (p.115). 

Orientada pelo problema, objetivos e questões de investigação atrás enunciados, a presente 

dissertação organiza-se do seguinte modo. 

No Capítulo dois – Incluir NEE no Ensino Regular: A complexidade de um processo – 

pretende-se fazer uma síntese histórica e quadro atual da Educação Inclusiva, descrevendo a 

evolução das políticas educativas num percurso que se descreve como complexo e inacabado. 

Fundamentam-se ainda, os princípios que orientam a implementação das práticas inclusivas 

contrapondo as barreiras à inclusão com os seus facilitadores e, relacionando a sua aplicação prática 

no ensino regular com a formação de professores.  

No capítulo três – Supervisão e Desenvolvimento Profissional Docente: Uma mudança de 

paradigma na promoção de ambientes inclusivos - debruçamo-nos sobre a literatura que investiga a 

área da supervisão, estabelecendo-se um enquadramento teórico entre as duas áreas da educação 

que norteiam o tema do nosso estudo. Numa perspetiva de mudança de paradigma profissional, 

relaciona-se a supervisão com a prática inclusiva, abordando questões como a importância da 

cooperação e colaboração docente, na prossecução de práticas que promovam a aprendizagem de 

todos os alunos e o desenvolvimento pessoal e profissional docente. 

No capítulo quatro, dedicado à nossa proposta didática, apresentamos o processo de conceção 

e implementação das tarefas, fundamentando a sua escolha, justificando as nossas opções 

metodológicas e descrevendo a sua aplicação. 

No capítulo cinco, expõe-se a metodologia de investigação adotada, bem como os 

instrumentos de recolha e análise de dados empíricos. 

No capítulo seis, apresentamos os dados procedendo-se igualmente à sua análise, 

interpretação.  

Terminamos este trabalho com a discussão/reflexão que nos leva a tecer um conjunto de 
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considerações finais do estudo, que apresentamos como conclusão, tendo em atenção os 

pressupostos de partida, o referencial teórico e os dados recolhidos. Assim, são apresentados alguns 

contributos do estudo para uma prática de inclusão mais eficaz e os elementos que facilitaram e/ou 

limitaram este processo. Pretendemos que estas considerações possam fornecer pistas para se 

construírem novas propostas de trabalho e novos desafios de pesquisa. De igual modo, possibilitar a 

reconstrução de novos processos que contribuam para a colaboração dos agentes educativos, seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 
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CAPÍTULO 2 

 

 
INCLUIR NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NO ENSINO REGULAR 

 – A COMPLEXIDADE DE UM PROCESSO 
 

 

“A Educação Inclusiva não é um evento, é um processo. 

Não sei se haverá alguma escola totalmente inclusiva em que a educação de todos os alunos seja a melhor que seria 

possível proporcionar. 

A Educação Inclusiva é uma meta que, de vários modos, utilizando vários caminhos, seguindo diferentes ritmos, muitos 

países do mundo vão tentando alcançar. 

Mas a Educação Inclusiva não é uma utopia desligada da realidade, sem qualquer hipótese de concretização. 

O processo para a inclusão está em curso, são inúmeras as práticas de qualidade existentes em inúmeros países… e 

nas várias regiões do nosso país.” 

  

(Costa, 1999, p.35) 

 

Embora o título deste capítulo, nos sugira uma temática bastante atual no que toca à 

investigação, nunca é de mais voltar ao assunto, para lembrar que, apesar de toda a teoria e contra 

ela, a realidade diz-nos que, desde há séculos, está tudo escrito e quase tudo continua por 

concretizar. Por essa razão, nunca será demais falar de inclusão. Nunca será demais lembrar que os 

projetos escolares carecem de um novo sistema humano globalizador e de uma matriz académica 

clara, baseada no saber conviver com a diversidade. 

Neste capítulo fazemos uma abordagem clara à complexidade que é “incluir” os alunos com 

NEE, no sistema de ensino regular, tendo em conta que esta atitude pedagógica envolve mais do 

que pessoas, crenças e expectativas humanas, obrigando a uma efetiva mudança da forma como se 

encara a diferença, na sociedade escolar (Rodrigues, 2001). Começamos por fazer referência ao 

percurso trilhado, até ao conceito de inclusão como o conhecemos atualmente e, fundamentamos a 

importância que se atribui ao papel de cada um dos intervenientes no processo inclusivo. 

Caracterizamos a Educação Inclusiva e analisamos o contributo da formação de professores na 

inclusão dos alunos portadores de NEE. 

 

2.1. Educação Inclusiva – Um Percurso Inacabado 

 

A chamada Educação Inclusiva não surgiu por acaso, nem é missão exclusiva da escola. É um 

produto histórico de uma época e de realidades educacionais contemporâneas. Uma época que 

requer que abandonemos muitos dos nossos estereótipos e preconceitos, que exige que se 
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transforme a escola, que esta acolha todos e a cada um dê oportunidade de ser e aprender (Sanches 

& Teodoro, 2006). Podemos considerar que esta é uma nova escola, uma escola onde a diversidade 

se celebra e um lugar onde ser diferente é uma mais-valia, porque permite à comunidade educativa 

criar um ambiente defensor de valores como a aceitação e a solidariedade (Correia, 2005). 

O caminho da exclusão à inclusão das crianças e jovens com NEE revela um percurso que foi 

determinante para o modo como hoje se perspetiva a diferença. Um percurso sinuoso ao qual estão 

subjacentes conceções e práticas, consubstanciadas no grande pilar que é a formação de professores, 

um meio capaz de concretizar a sua implementação (Sanches, 2009). Segundo Bueno (1999), um 

ensino de qualidade para crianças com necessidades educativas especiais, na perspetiva de uma 

educação inclusiva, envolve pelo menos, dois tipos de formação profissional docente: professores 

“generalistas” do ensino regular, com um mínimo de conhecimento e prática sobre o aluno 

diversificado; e professores “especialistas” nas diferentes “necessidades educacionais especiais” 

quer seja para um atendimento a essa população, quer seja para apoio ao trabalho realizado pelos 

profissionais de classes regulares que integrem esses alunos.  

Se nos debruçarmos sobre a história da Educação Inclusiva, verificamos que todas as 

sociedades relatam casos de exclusão de seres humanos diferentes (Correia, 1999; Sanches, 1995). 

Para além disso constata-se que, ao longo dos anos, a forma como a sociedade via as pessoas com 

deficiência e a resposta que lhe ia dando, foi-se alterando. Alterações motivadas, sobretudo, pelo 

avanço da investigação em todo o mundo e, possivelmente, por fatores de ordem económica, social 

e cultural (Silva, 2009). 

Segundo Bautista (1993), há três fases na resposta aos alunos com NEE. Na fase asilar, a 

maioria das pessoas com deficiência era internada em instituições que acolhiam deficientes, 

normalmente afastadas das povoações, sem qualquer preocupação educativa (segregação total). Aos 

poucos, foram sendo, no entanto, introduzidas, nestas instituições, preocupações de ordem 

educativa. Nesta fase assistencial, para além de proteção e acolhimento, pretendia-se proporcionar 

uma aprendizagem académica básica, mas sempre em ambiente segregado. Verifica-se, assim, que a 

primeira fase da Educação Especial visava a educação e proteção das pessoas com deficiência, 

educadas em escolas especiais, separadas das escolas regulares. Defendia-se que, para crianças 

diferentes, escolas diferentes. Segundo Jimenéz (1997), as crianças eram divididas em função do 

seu problema e eram integradas num sistema separado do sistema educativo geral. O sistema de 

resposta foi-se, no entanto, reorganizando e, foi reconhecido às crianças e jovens deficientes o 

direito à educação especializada e à reabilitação, procurando garantir a especificidade da 

intervenção e que esta fosse feita por profissionais qualificados em diversas áreas. Estas medidas 

foram acompanhadas por uma crescente preocupação com a observação e o diagnóstico médico-
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psico-pedagógico, que possibilitava uma classificação das crianças em categorias destinadas a 

diferentes tipos de classe ou escola (Departamento de Educação Especial da DGEBS, 1992a). 

Em Portugal, este percurso da educação inclusiva também foi acompanhado de inúmeras 

alterações políticas e sociais. Os marcos legislativos que enquadram e regulamentam de modo mais 

ou menos direto esta educação, respeitadora das diferenças e promotora de uma real igualdade de 

oportunidades de acesso à educação e de sucesso pessoal, social e profissional, foram sofrendo 

mudanças quer nos pressupostos e princípios que lhe são adjacentes, quer nos modelos de 

atendimento que privilegiaram.  

Remonta ao século XIX (1822), o método de Jacob Rodrigues Pereira, que se dedicou ao 

estudo de uma pedagogia adaptada para o desenvolvimento da perceção, da atenção, da memória e 

da fala das crianças surdas e cegas. Este é reconhecido como o primeiro passo para a educação de 

pessoas com deficiência. Seguiram-se outros estabelecimentos, havendo, no início do século XX, 

institutos, com objetivos fundamentalmente educativos e outros, considerados asilos, com objetivos 

assistenciais (Costa, 1981). 

Mundialmente, o caminho da educação inclusiva regista um marco histórico na tomada de 

decisões relacionadas com a educação das crianças e jovens deficientes, com as duas grandes 

guerras mundiais As suas consequências nefastas originaram um alarmante número de pessoas 

deficientes, e os países mais atingidos foram obrigados a procurar soluções para esse aparatoso 

problema (Fernandes, 2002). Paralelamente, preocupações humanistas acabaram por ter uma grande 

influência na valorização da “Pessoa Humana” (Correia, 1997). Com efeito, após a 1ª Grande 

Guerra, surgiu a Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela Sociedade das Nações, em 1924 

e, após a 2ª Grande Guerra, em 1948, foi aprovada a Declaração dos Direitos Humanos (ONU, 

1948). Nestes documentos históricos, a Educação é declarada como um direito básico de todas as 

pessoas. Esta valorização educativa foi acompanhada pela discussão da situação das pessoas com 

deficiência, tendo-se começado a repensar a sua educação, assumindo-se a possibilidade destas 

usufruírem da mesma dos seus pares sem deficiência. Segundo Fernandes (2002),  

 

“Nesta fase de pós-guerra mundial, surgiu uma grande reconstrução social e com isso passou 

a existir o critério de obrigatoriedade escolar. Foi precisamente por esta altura, que se 

introduziu nas escolas públicas, as classes especiais para o ensino das crianças “atrasadas””. 

(p. 33) 

 

A segregação de crianças com deficiência em escolas especiais começou, então, a ser 

fortemente contestada e a Educação Especial foi-se traduzindo numa perspetiva cada vez mais 
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integradora, no que concerne ao atendimento dos alunos com NEE, nas escolas regulares (Saleh, 

1996). Correia (1999) afirma que, “as primeiras experiências de Educação Integrada em Portugal 

consistiram em classes especiais, criadas pelo Instituto Aurélio da Costa ferreira, em 1944, 

destinadas a alunos com problemas de aprendizagem e orientadas por professores especializados 

pelo referido Instituto” (p.26). Começa então uma nova filosofia, a “Educação Integrada”, que só 

verá a sua concretização efetiva, em Portugal, a partir de 1970. De acordo com o mesmo autor, este 

conceito já traduz uma consciencialização do direito das pessoas com deficiência usufruírem de 

uma educação em classes regulares, com os seus pares. O atendimento a estes alunos, no entanto, 

era feito fora da sala regular e a sua permanência na escola, não acarretava quaisquer mudanças 

pedagógicas (Departamento de Educação Especial da DGEBS, 1992a). Lopes (1997) salienta que, 

durante esse período, “essa “Educação” era sempre paralela ao ensino regular, o que lhe conferia 

uma atividade segregadora e marginal.” (p. 34)  

Na década de 70, propuseram-se, então, novas formas de encarar a Educação Especial (Silva, 

2009). Em 1973, foi feita uma Reforma de Ensino (Lei nº 5/73), que alargou a escolaridade 

obrigatória para todas as crianças, incluindo as inadaptadas, as deficientes e as precoces. O 

Ministério da Educação assumiu, pela primeira vez, a responsabilidade pelo ensino destas crianças e 

jovens, publicando a lei orgânica que cria, dentro do Ministério da Educação a Direção Geral do 

Ensino Básico e a Divisão de Ensino Especial, bem como, a Direção Geral do Ensino Secundário e 

a Divisão de Ensino Especial e Profissional (D.L. nº 45/73). Estas divisões orientaram a sua 

atividade para a especialização de professores e para a organização de estruturas regionais, 

responsáveis pela integração de alunos portadores de deficiências. Foram criadas as Equipas de 

Ensino Especial, para apoiar os alunos com défices sensoriais ou motores e para promover a sua 

integração social e escolar (Costa, 1981). 

A Revolução de 25 de Abril de 1974 veio dar origem a uma nova Constituição da República 

Portuguesa, onde é reconhecido que “todos têm direito ao ensino como garantia do direito à 

igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar” (artigo 74º). Esta ideia de igualdade, contudo, 

não dá garantia às pessoas com deficiência de frequentarem o ensino regular, uma vez que cabe ao 

Estado “promover e apoiar o ensino especial para deficientes” (artigo 74º, alínea g). Segundo 

Correia (1999),  

 

“Todas as pessoas que fossem portadoras de alguma deficiência, só tinham como único apoio 

a frequência de classes especiais, que não eram de fácil acesso. Este apoio centrava-se no 

aluno, na sua presença na classe regular, sem que este pudesse usufruir modificações.” (p. 26) 
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Esta política de integração acabou por ser influenciada pelos avanços ideológicos vigentes 

noutros países, nomeadamente com a publicação, nos Estados Unidos da América, da Public Law 

94/142 (1975), que consagra o direito à integração escolar num meio o menos restritivo possível 

(Silva, 2009). Do mesmo modo, marcando uma viragem decisiva, é publicado, em Inglaterra, o 

Warnock Report (1978), que introduz o conceito de “Necessidades Educativas Especiais”, passando 

a intervenção educativa a ser centrada na criança e nas suas “necessidades” (Sanches, 1995). Deste 

relatório surge a proposta de adotar o conceito de NEE. Este novo conceito consubstancia-se 

nalgum problema de aprendizagem que os alunos apresentem no decorrer da sua escolarização, 

exigindo uma atenção específica e/ou diferentes recursos educativos do que os utilizados com os 

companheiros da mesma idade (Silva, 2009). Orientada por estas ideias, passou a ser produzida, em 

Portugal, nova legislação, com o objetivo de transformar a atuação da educação especial. De acordo 

com Correia (1999), o Ministério da Educação passou a assumir o setor da educação especial com a 

publicação do Decreto-Lei nº 45/73, de 12 de fevereiro, que criou a divisão do ensino especial. Esta 

divisão, segundo Costa (1981), foi responsável pela introdução das primeiras práticas educativas 

integradoras. Esta política de integração surge num contexto político de grande preocupação com os 

direitos das pessoas com deficiência. 

Na sequência da expansão do princípio da integração dos alunos portadores de deficiência é 

publicado o Decreto-Lei nº 174/77, que define o regime escolar dos alunos portadores de 

deficiência quando integrados no sistema educativo público, restringindo, porém, o respetivo 

âmbito aos ensinos preparatório e secundário. No entanto, segundo o Secretariado Nacional para a 

Reabilitação (1983), as estruturas de educação especial então existentes não eram suficientes para 

que a resposta fosse tão abrangente. Assim, na prática, o Decreto-Lei nº 538/79, de 31 de dezembro, 

que pretendia assegurar um efetivo cumprimento da escolaridade obrigatória a todas as crianças 

portuguesas, permitiu excluir os alunos com deficiência, constituindo-se, dessa forma, um 

retrocesso face à política de integração. Esta ambiguidade em relação à política integradora reflete-

se noutros documentos legislativos. Com efeito, em 1979, foi aprovada, em Assembleia da 

República, a Lei nº 66/79, de 4 de outubro, conhecida por Lei da Educação Especial. Considerada 

uma lei de vanguarda, a sua orientação assentava na adoção de práticas integrativas e na 

modificação das próprias estruturas regulares de ensino (Secretariado Nacional para a Reabilitação, 

1983). Contudo, apesar da sua importância, esta lei nunca foi regulamentada, revelando ausência de 

consenso político, em relação ao modelo organizativo a adotar para a educação especial 

(Secretariado Nacional para a Reabilitação, 1983). 

Na década de 80, no nosso país, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de 

outubro), representa um grande progresso no que diz respeito ao atendimento educativo das crianças 
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e jovens com deficiência, ao considerar que a Educação Especial tem como destinatários indivíduos 

com Necessidades Educativas Especiais. “A educação especial visa a recuperação e integração 

sócio-educativas dos indivíduos com necessidades educativas específicas (…), mas é ainda 

restritiva quando afirma que são “ (…) devidas a deficiências físicas e mentais (…)” (artigo 17º). 

Volta a inovar no artigo 18º, quando refere que “A educação especial organiza-se preferencialmente 

segundo modelos diversificados de integração em estabelecimentos regulares de ensino, tendo em 

conta as necessidades de atendimento específico, e com apoios de educadores especializados”.  

Na década de 90, surge, em Portugal, um novo documento legislativo, o D.L. nº 319/91, de 23 

de agosto, que estabelece o regime educativo especial aplicável aos alunos com NEE. Este marca a 

história da educação especial no nosso país, na sequência de linhas orientadoras de inúmeras 

resoluções de organismos internacionais que em Portugal está filiado (Nações Unidas, Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura – UNESCO e Organização de Cooperação 

e de Desenvolvimento Económicos – OCDE) e de diplomas legais publicados anteriormente (LBSE 

e Decreto-Lei n.º35/90). Na base da sua elaboração está a tentativa de resposta a três direitos 

fundamentais das crianças: o direito à educação, o direito à igualdade de oportunidades e o direito 

de participar na sociedade (Sanches, 1996).  

Nesta legislação foi reconhecida a evolução do conceito de educação especial, as 

transformações do sistema educativo português e as experiências de integração. É responsabilizada 

a escola regular pelo atendimento de todo e qualquer aluno e reconhecida a importância dos pais na 

educação dos filhos e tomada de decisão sobre as medidas educativas aplicadas na escola. É ainda 

sugerido que a educação dos alunos com NEE, seja feita num meio o menos restritivo possível e, 

passam então a ser os critérios pedagógicos, a determinar a existência de necessidades educativas 

especiais (Correia, 2005). 

A propósito da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de outubro), e do D.L. 

nº 319/91, de 23 de agosto, Correia (1999) resume que, ambos proclamam que toda a criança deve 

ser tratada em pé de igualdade e de imparcialidade em matéria de educação. Sobre o novo diploma 

(D.L. nº 319/91), Sanches (1996) considera que os conceitos introduzidos permitiam que os jovens 

com problemas fossem vistos na escola, numa perspetiva educativo-pedagógica que contemple o seu 

desenvolvimento harmonioso, que as escolas regulares passassem a ser para todos e que estas se 

responsabilizassem pela educação de todos os jovens, constituindo-se como pólo dinamizador da 

procura da resposta adequada a cada situação educativa. De acordo com a mesma autora (2005), foi 

com esta crença que as perspetivas de integração, da educação especial e do professor de educação 

especial deram lugar a uma nova perspetiva a dinamizar por todos, a inclusão, a escola inclusiva, 

numa dinâmica de educação para todos, em que os professores de educação especial são um recurso 
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da escola. 

Este movimento, a favor da inclusão, havia sido fortemente impulsionado pela Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), defendendo que,  

 

“ (…) a escola regular deve ajustar-se a todas as crianças independentemente das suas 

condições físicas, sociais, linguísticas ou outras, isto é, crianças com deficiências ou 

sobredotadas, crianças de rua ou crianças que trabalham, crianças de populações imigradas ou 

nómadas, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas 

ou grupos desfavorecidos ou marginais.” (ponto 3) 

 

Este documento contribuiu decisivamente para perspetivar a educação de todos os alunos, 

apoiando-se no princípio da educação inclusiva e preconizando uma organização escolar 

facilitadora da cooperação entre docentes especializados e do ensino regular.  

Num contexto nacional e internacional imbuído dos princípios da “educação inclusiva”, surge, 

em Portugal, o Despacho nº 105/97, de 1 de julho, que propõe um modelo de intervenção centrado 

na escola e no currículo, fundamentado pelos princípios defendidos pela Declaração de Salamanca 

(Costa, 1999), e onde se apontava, pela primeira vez, para uma filosofia de escola inclusiva (Silva, 

2009). Este Despacho, mediante o referido no ponto 3, alínea a), introduziu o conceito de “professor 

de apoio educativo” em substituição de professor de educação especial, entendendo como docente 

de apoio educativo aquele que se encarregue de oferecer, todo e qualquer apoio educativo ao 

estabelecimento de ensino na sua totalidade, como ao professor, aluno e respetiva família, na 

estruturação e gerência dos meios e medidas diferenciadas a estabelecer no método e sistema de 

ensino/aprendizagem. Legislado no mesmo lê-se no seu preâmbulo, “tem como objetivo criar as 

condições que facilitem a diversificação das práticas pedagógicas e mais eficaz gestão dos recursos 

especializados disponíveis, visando a melhoria da intervenção educativa”. Para além disso, criou as 

“Equipas de Coordenação dos Apoios Educativos” (ECAE), com base concelhia, com o objetivo de 

fornecer orientação técnico-científica aos professores que desempenham as funções de apoio 

educativo especializado. A criação destas equipas levou à extinção das “Equipas de Educação 

Especial”. 

Segundo Bairrão (1998), este documento tratou-se de um passo no caminho do modelo 

inclusivo, que veio trazer algumas perspetivas no quadro normativo relativo a esta área. No âmbito 

geral, a Educação Inclusiva havia-se assumido como um novo paradigma, baseado na inovação 

educativa e na transformação das práticas tradicionais (Ainscow, 1997). Neste novo paradigma, 

Correia (1999) afirma que são grandes as responsabilidades cometidas ao professor do ensino 
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regular, porque dele se espera que planifique trabalho diferenciado, adaptado às necessidades de 

todos os alunos. Segundo o mesmo, estas práticas começam na valorização profissional dos 

professores, para encontrarem novas hipóteses de trabalho, baseadas na experimentação e reflexão. 

O professor deve implementar novas experiências de aprendizagem em grupo, organizando 

atividades de colaboração entre alunos, incentivando e motivando a participação de todos e a 

entreajuda. A diversidade das caraterísticas de cada um, obrigará a uma prática reflexiva que lhe 

permitirá planear aulas mais adequadas e, ao mesmo tempo, aprender com as novas experiências de 

modo a implementar um currículo que responda às necessidades de todos os alunos (Costa, 2006). 

Neste paradigma, é também crucial a disponibilidade do docente para se adaptar às situações 

imprevistas e projetar novas práticas tendentes à mudança. Para tal, a colaboração entre os docentes 

de ensino regular e docentes especializados e a partilha de experiências e materiais são essenciais, 

bem como criar condições para a inovação pedagógica, extinguindo o isolamento e o 

individualismo profissional (Costa, 2006). 

Contudo, apesar da filosofia do despacho ser concordante com os princípios gerais inclusivos, 

de acordo com Sanches (2005), esta não foi completamente posta em prática, para além de em todo 

o seu articulado não se observar a palavra “inclusão”. Assim, para a autora, o Despacho nº 105/97, 

de 1 de julho, remeteu para uma regressão das práticas educativas, que se deviam ir no sentido de 

uma educação inclusiva, contribuíram, pelo contrário, para uma grande desorientação que 

desmobilizou professores e alunos. 

No mesmo sentido, refere Silva (2009), que nesse enquadramento, a inclusão escolar era uma 

mera intenção, facto para o qual contribuíram alguns desvios quanto às designações adotadas, 

nomeadamente a introdução do conceito de “professor de apoio educativo” em substituição de 

professor de educação especial, que em termos concetuais se revelaram significativos. Para além 

disso, de acordo com a DGIDC (2009), no ano de 2005, os serviços do Ministério da Educação e 

Conselho Nacional de Educação dispunham de dados que lhe permitiam concluir que erros nos 

processos de referenciação e avaliação de crianças com NEE, contribuíram negativamente para a 

resposta educativa de alunos com NEE e para a organização geral da escola, que viu crescer o 

número de alunos abrangidos pela educação especial, num caminho progressivamente 

marginalizado do processo educativo “normal”.  

Em virtude destas dificuldades e críticas, adveio a necessidade de se criar uma nova 

orientação política, que vem a acontecer em 2008, com a publicação do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 

7 de janeiro. Este revoga toda a legislação atrás referida, com o objetivo de alcançar finalmente a 

meta da inclusão, afirmando no seu preâmbulo que “A Educação Inclusiva visa a equidade 

educativa, sendo que por esta se entende a garantia de igualdade, quer no acesso, quer nos 
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resultados” (p. 154). 

A primeira medida que o D.L. nº 3/2008 implementou, na reorganização da Educação 

Especial, foi, a clarificação dos seus destinatários. São eles os “alunos com limitações significativas 

ao nível da atividade e participação num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais de caráter permanente (…) ” (p. 155), que manifestam dificuldades em 

diferentes domínios, necessitando por isso, da mobilização de serviços especializados com vista à 

promoção do seu potencial de funcionamento biopsicossocial. Contudo, se esta clarificação pode ser 

encarada como um aspeto positivo no presente diploma e uma inovação relativamente ao anterior, o 

termo “de caráter permanente” tem suscitado algumas dúvidas, uma vez que é difícil definir, à 

partida, muitas vezes e por variadas razões, aquilo que é permanente (Correia, 2008). De acordo 

com o autor, o decreto exclui 90% dos alunos com NEE de caráter permanente. Segundo palavras 

suas,  

 

“São disso exemplo os alunos com dificuldades de aprendizagem específicas, das quais se 

destacam as dislexias, disgrafias, discalculias, as dispraxias e as dificuldades de aprendizagem 

não verbais, todas elas com condições vitalícias, portanto, permanentes. Deixa ainda de fora 

os alunos com problemas intelectuais (…), com perturbações emocionais e do comportamento 

graves, com problemas específicos de linguagem e com desordem por défice de 

atenção/hiperatividade, também estas condições, todas elas permanentes.”  

 

À semelhança do Decreto anterior (D.L. Nº 319/91, de 23 de agosto), este diploma define, 

também, as medidas educativas para os alunos com NEE, “medidas que não são particularmente 

diferentes das que o anterior decreto consignava” (Silva, 2009, p.147). Para além das medidas, vem 

defender a necessidade das escolas ou agrupamentos de escola criarem parcerias com instituições 

particulares de solidariedade social, centros de recursos especializados ou outras (artigo 30º). 

Um aspeto positivo relativamente ao Decreto revogado, e no que concerne à temática do 

nosso trabalho, está presente no artigo 2º, ponto 2, onde se pode ler que “as escolas (…) não podem 

rejeitar a matrícula ou a inscrição de qualquer criança ou jovem com base na incapacidade ou nas 

necessidades educativas especiais que manifestam”, sendo que aquelas que apresentam NEE de 

caráter permanente gozam de prioridade na matrícula, passando a ter direito a frequentar o jardim 

de infância ou a escola, “nos mesmos termos das restantes crianças”, tendo direito ao 

“reconhecimento da sua singularidade e à oferta de respostas educativas adequadas”. Consideramos 

este ponto fundamental no caminho que se preconiza em direção à inclusão, dado que assegura a 

todas as crianças um lugar na escola, desde o Pré-Escolar e, sendo que a mesma passa a ter o dever 
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de se adaptar à criança, a tudo fazer para ir ao seu encontro, a empreender todos os esforços para 

encontrar soluções que se adeqúem às problemáticas apresentadas. Estas crianças e jovens deixam, 

assim, de ser encaminhadas para instituições de Educação Especial, conforme previsto no D.L. nº 

319/91, para passarem a ser incluídas no seio da escola regular.  

Assim, este diploma se veio introduzir, algumas alterações consideradas significativas em 

relação ao D. L. nº 319/91, criou, paralelamente muitas dúvidas aos profissionais que nela estão 

envolvidos. Uma questão discutível refere-se ao processo de avaliação das crianças com NEE. Se o 

processo de avaliação das situações mais complexas era, anteriormente, da responsabilidade dos 

serviços de psicologia e orientação, em colaboração com os serviços de saúde escolar, não sendo 

mencionado, no anterior decreto, nenhum modelo a partir do qual deveria ser feita a avaliação dos 

mesmos, passa agora a ser atribuído ao departamento de educação especial das escolas e aos 

serviços de psicologia e orientação a responsabilidade de elaboração do relatório técnico-

pedagógico, relativo às situações referenciadas, sendo os resultados decorrentes desta avaliação 

obtidos por referência à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde – CIF. Para Correia (2008), a obrigatoriedade de utilização deste 

sistema para sinalizar os estudantes provocou uma acesa contestação por parte de muitos 

especialistas, uma vez que exclui milhares de alunos com NEE, que deveriam ter apoio. Segundo o 

mesmo autor (2008), as situações mais preocupantes concernem os alunos com dificuldades de 

aprendizagem específicas, que em consequência da publicação do novo diploma se encontram 

entregues a um insucesso e abandono escolar assustadores. Relativamente à planificação e 

programação educativa, se o D.L. Nº 319/91 de 23 de agosto, estabelecia dois documentos oficiais, 

Plano Educativo Individual para todas as situações consideradas complexas e o Programa Educativo 

para todos os alunos abrangidos pela medida “ensino especial”, o novo documento legislativo 

estabelece a obrigatoriedade de utilização de um único documento oficial denominado Programa 

Educativo Individual (PEI), para os alunos com NEE permanentes, outro aspeto positivo do 

diploma. Contudo, o facto de o decreto indicar que a coordenação deste documento deverá ser da 

responsabilidade dos professores do ensino regular ou diretores de turma causou alguma 

contestação, dado que os mesmos não possuem preparação para o fazer, sendo mais lógico, na ótica 

da maioria que esta função ficasse apenas a cargo do docente de educação especial (Correia, 2009). 

A introdução do Plano Individual de Transição, referido no artigo 14º, que promove a transição para 

a vida pós-escolar e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional, é 

considerado um dos aspetos a louvar no D.L. Nº 3/2008, de 7 de janeiro (Correia, 2009). 

Por último, parece-nos importante ressalvar o facto de o diploma não operacionalizar 

conceitos como os de inclusão, educação especial, necessidades educativas especiais, usando, com 
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frequência o termo “deficiência”, já obsoleto há décadas em educação, proporcionando, desta 

forma, as mais diversas interpretações e pondo, sem dúvida, em causa, os direitos das pessoas com 

NEE (Correia, 2008). 

Verificamos, indubitavelmente que, ocorreu uma evolução no sistema educativo direcionado 

aos alunos com NEE, sendo que passamos por fases distintas de exclusão, segregação, integração e, 

atualmente, inclusão escolar. Neste caminho, perspetivou-se a promoção do sucesso para todos os 

alunos na escola regular e foram sendo introduzidas novas propostas no sentido de responder à 

individualidade de cada um, inseridos no todo. Criaram-se normativos legais e condições, várias, 

para que todos os alunos possam usufruir de uma educação verdadeiramente inclusiva, sendo que 

este, é um percurso inacabado.  

Inacabado, se tivermos em conta que na mediação entre os normativos legais e as práticas 

escolares, os professores são atores privilegiados no processo educativo de todos os alunos, em 

especial quando nos referimos a alunos com NEE e o desafio que a sua educação coloca. Neste 

sentido, as perceções, as crenças, as expectativas, enfim, as atitudes de todos os que intervêm 

diretamente na educação destes alunos, têm um papel fundamental na implementação da mudança 

para o sucesso da inclusão educativa (Rodrigues, 2008). 

Acredita-se hoje, em Portugal, segundo Correia e Serrano (2000), que os caminhos para a 

construção de uma Educação Inclusiva com eficácia são ainda,  

 

“Bastante complexos na sua formulação e complicados na sua implementação. São por isso, 

itinerários para percorrer ao longo dos vários períodos de tempo, mesmo de vários anos. 

Parecem, contudo, caminhos possíveis e desejáveis, até pelo desafio intrinsecamente humano 

de que se revestem, de tal forma que uma escola inclusiva ou a humanização da escola se 

aparentam imenso, praticamente como sinónimos (…), acredita-se, portanto, na construção de 

um trajeto possível para a chegada à escola inclusiva: uma via verde para a inclusão máxima 

com exclusão zero.” (p. 34) 

 

Esta citação ilustra que é preciso muito mais do que apenas legislar e investigar em torno da 

inclusão, para que esta se torne um meio eficaz de atendermos à diversidade de necessidades 

específicas e individuais dos alunos. É sobretudo uma mudança de organização pessoal e 

profissional daqueles que atendem todas as crianças e jovens, para que todas possam experimentar 

uma aprendizagem com sucesso. 

Embora a educação inclusiva possa ser imposta por lei, tal não resulta, porque o modo como o 

professor responde às necessidades dos seus alunos, é determinante para o êxito da inclusão, e 
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muito mais poderoso do que as estratégias administrativas ou curriculares. 

 

2.2. Incluir os Alunos com NEE no Ensino Regular 

 

O conceito de Escola Inclusiva defende que todas as crianças tenham acesso a um ensino que 

vise a participação de todos, sem excluir, sem ter preconceitos, minimizar ou desacreditar as 

capacidades e/ou habilidades de cada um dos intervenientes. Citando Correia (2003), entende-se por 

inclusão “ (...) a inserção do aluno com NEE na classe regular, onde, sempre que possível, deve 

receber todos os serviços educativos adequados, contando-se para esse fim, com um apoio 

adequado às suas características e necessidades” (p.16).  

Assim sendo, todos devem ter acesso a uma educação do ensino regular, visando deste modo, 

a promoção da aprendizagem e o desenvolvimento de todos. Segundo Correia (2003), trata-se de 

uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas 

respondam à diversidade dos alunos. É uma abordagem humanística e democrática, que percebe o 

sujeito e as suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a 

inserção social de todos. Na mesma linha, Correia (2005) afirma que, é o conceito de diversidade 

que dá forma à escola inclusiva, onde se deve proporcionar uma aprendizagem em conjunto, a todos 

os alunos. Tal como explicita a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), as escolas inclusivas, 

 “Devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos 

vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para 

todos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias 

pedagógicas, de uma boa utilização de recursos e de uma cooperação com as respetivas 

comunidades.” (ponto 7) 

A filosofia subjacente ao conceito de Educação Inclusiva baseia-se, pois, num conjunto de três 

princípios fundamentais, o direito à Educação, à Igualdade de Oportunidades e de Participar na 

Sociedade (Rodrigues, 2008). Isto traduz-se no acesso ao ensino por todas as crianças, mesmo as 

portadoras de deficiência, ao atendimento personalizado de cada uma, dando respostas adequadas às 

suas características e necessidades educativas especiais e ainda, à garantia da criança com 

deficiência viver no seu ambiente familiar e na comunidade em que reside, usufruindo das respostas 

educativas que necessita (Departamento de Educação especial da DGEBS, 1992a). Segundo Costa 

(2006), a Educação Inclusiva apresenta os seguintes objetivos: 

1. Procurar atingir uma educação que garanta simultaneamente os princípios da igualdade 



 

 

20 

 

e da qualidade; 

2. Promover o desenvolvimento de Projetos Educativos e Curriculares baseados na 

inclusão, na equidade e na convivência democrática, envolvendo os Professores, os Alunos, as 

Famílias e o Meio Envolvente em que a escola se insere; 

3. Desenvolver uma escola para todos em que o sistema de apoios, sejam eles internos ou 

externos à escola, vise aumentar a sua competência para uma resposta eficaz à diversidade dos 

alunos; 

4. Promover a participação de todos os alunos nas atividades da sala de aula e em 

atividades extracurriculares, de modo a que se tenha em conta o conhecimento e a experiência 

adquirida por estes dentro e fora da escola; 

5. Potenciar os processos de ensino e de aprendizagem numa perspetiva ativa, através da 

mobilização de todos os recursos da escola e da comunidade assim como as oportunidades 

oferecidas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Também Correia (2005) refere como pressupostos da Educação Inclusiva, o trabalho em 

colaboração de profissionais, pais e comunidade em geral; a prestação de todos os serviços de que 

os alunos necessitem, sempre que possível, em escolas regulares; o envolvimento das famílias e da 

comunidade no processo educativo; e o fornecimento de apoios e recursos necessários à 

reestruturação da escola, por parte dos serviços regionais e locais. O autor defende que estas 

deveriam ser autênticas comunidades de apoio, baseadas em princípios de igualdade, justiça, 

dignidade e respeito mútuo. 

A escola inclusiva apresenta inúmeros benefícios face ao modelo integrativo. Ainscow (1997) 

considera que, ao progredir no seu todo, a escola garante maior apoio aos professores no que 

respeita às respostas que dão aos alunos e enumerou alguns fatores de mudança nas escolas que, na 

sua opinião, são fundamentais para a prossecução dos objetivos da inclusão: liderança eficaz; 

envolvimento da equipa de profissionais, alunos e comunidade nas orientações e decisões da escola; 

um compromisso relativo a uma planificação realizada colaborativamente; estratégias de 

coordenação; focalização da atenção nos benefícios potenciais da investigação e da reflexão e uma 

política de valorização profissional de toda a equipa educativa.  

Assim, nas escolas inclusivas a colaboração é um elemento central. De acordo com Correia 

(2005), a colaboração prevê que se reúna um conjunto de características que passam pela igualdade 

relacional, que implica partilha de objetivos, responsabilidades, recursos e obriga a uma confiança e 



 

 

21 

 

respeito mútuo entre todos. Do mesmo modo, para Hargreaves (1998) as relações profissionais 

educativas enquanto culturas de colaboração podem ser caracterizadas de várias formas, embora no 

caso da escola inclusiva seja sobretudo necessária uma relação orientada para o desenvolvimento, 

uma vez que para responder à heterogeneidade do grupo/turma é fundamental os profissionais 

trabalharem em conjunto, desenvolvendo iniciativas próprias ou outras que são requeridas 

externamente mas todas com tarefas estabelecidas e finalidades conjuntas de atuação pedagógica. 

Contudo, o facto é que, a colaboração eficaz nem sempre é fácil, face a uma cultura individualista, 

na qual não há tradição de partilha de meios e fins, nem de trabalho de equipa (Fullan & 

Hargreaves, 2001). 

Assim, a concretização prática dos princípios da Educação Inclusiva é muito complexa na 

medida em que obriga a uma efetiva mudança de crenças e modos de atuação na escola e 

comunidade educativa. Isto implica sobretudo uma profunda mudança de cultura de escola e uma 

nova forma de entender o atendimento às Necessidades Educativas Especiais (Benavente, 1999). A 

cultura diz respeito a um conjunto de normas, regras, valores e crenças partilhados consensualmente 

pelos agentes educativos (Ainscow, 1995), determinando a forma como os agentes educativos 

interagem (Afonso, 1989) e influenciando a estrutura e funcionamento da escola (Afonso, 1989; 

Ainscow, 1995; Torres, 1995), bem como o seu clima (Costa, 1996b). 

A colaboração entre profissionais é uma necessidade face à diversidade da população escolar 

atual, já que o trabalho de equipa efetivo é imprescindível ao desenvolvimento de respostas mais 

eficazes a todas as crianças (Campos, 2004). Contudo, desenvolver uma cultura de colaboração não 

é uma tarefa fácil em face de culturas de escola marcadas pelo individualismo, que influenciam a 

organização e funcionamento da escola, bem como as atitudes dos diversos agentes educativos, o 

seu grau de satisfação profissional, bem como as suas representações sobre as suas funções e papéis 

(Carvalho, 1991). 

A par da importância do trabalho colaborativo para o desenvolvimento de respostas eficazes e 

promoção de ambientes inclusivos, outro aspeto também crucial é a atitude do docente no processo 

de inclusão dos alunos com NEE. É reconhecido que um fator que interfere de forma decisiva, na 

inclusão de alunos com NEE na Escola Regular, consiste na atitude dos professores, e no 

empenhamento com que procuram resolver os problemas que se colocam e ultrapassar os 

obstáculos que se levantam (Rodrigues, 2006). O empenhamento dos professores é particularmente 

relevante no processo de inclusão, uma vez que os professores têm de aceitar novas 

responsabilidades, direcionando a sua ação para áreas diferentes, muitas vezes sentidas como 

ameaçadoras (Rodrigues, 2006). Considera-se que os professores, situando-se na mediação entre 
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normativos legais e as práticas escolares, são atores privilegiados, dependendo em grande medida 

das suas atitudes e crenças o sucesso ou insucesso da inclusão (Rodrigues, 2006). Com efeito, 

Malouf e Schiller (1995), baseados em estudos que relacionam o conhecimento da investigação e o 

conhecimento da prática, concluíram que são as crenças e as atitudes dos professores a par de dois 

outros fatores – o conhecimento e aprendizagem do professor e os fatores contextuais – que 

condicionam todo o processo de aplicação dos resultados da investigação à prática. Dessa forma, 

apesar da integração/inclusão poder ser imposta por lei, o modo como o professor lida com as 

necessidades dos seus alunos pode ser uma variável muito mais influente para o êxito da integração 

do que qualquer estratégia administrativa ou curricular (Verdugo, 1994), assumindo-se também que 

a organização e gestão da sala de aula se baseia em grande parte nas crenças e perceções do 

professor, sendo pois este considerado como o elemento “chave” em qualquer mudança que possa 

ocorrer (Speece & Keogh, 1996). 

Contudo, numerosas investigações mostram que os professores do ensino regular se 

percecionam como não estando preparados para ensinar crianças com dificuldades, referindo baixa 

perceção de autoeficácia a nível pessoal e de ensino e considerando ineficazes as adaptações 

educativas e curriculares na sala de aula, ao invés dos professores de educação especial, que têm 

uma visão mais positiva da inclusão, acontecendo sensivelmente o mesmo com os professores de 

educação regular na situação de turmas inclusivas (Correia, 2003). Na mesma direção, nos EUA, 

Scruggs, T. & Mastropieri, M. A. (2006) realizou uma revisão de vinte e oito investigações 

efetuadas entre 1958 e 1995 e globalmente encontrou os seguintes resultados: dois terços dos 

professores de ensino regular apoiam o conceito de integração/inclusão, e uma pequena maioria está 

disposta a incluir alunos com NEE nas suas aulas, dependendo das respostas, do tipo de dificuldade 

e do grau de responsabilidade que é pedido ao professor. No entanto, é de referir que se cerca de 

metade dos professores sente que a integração/inclusão pode trazer alguns benefícios, apenas um 

terço ou menos dos professores acredita que tem tempo suficiente, competência, formação ou 

recursos necessários para a integração/inclusão. Bender et al. (1995), avaliando as atitudes dos 

professores a nível do sentido de eficácia e a nível da inclusão, concluíram que os professores com 

atitudes mais positivas são os que usam estratégias instrucionais mais adequadas (e com mais 

frequência) do que os que têm atitudes menos positivas. 

O sentido de eficácia do professor é um construto psicológico baseado no quadro da teoria da 

aprendizagem social de Bandura (1997, cit. in Lopes, 1997), que os investigadores entendem 

contribuir de modo importante para a perceção que o professor tem da sua prática e da realização 

dos seus alunos. Segundo o autor referenciado, as expectativas de eficácia pessoal e de resultados 
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diferenciam-se na medida em que os indivíduos podem acreditar que determinada ação produzirá 

determinados resultados, mas se tiverem dúvidas acerca da sua capacidade para realizar as 

atividades necessárias para chegar a esse resultado, tal crença não terá influência no 

comportamento. O sentido de eficácia do professor refere-se, então, à extensão em que o professor 

acredita que tem a capacidade para influenciar a realização dos alunos (Ashton, 1985, cit. in Lopes, 

1997).  

A maior parte dos docentes do 1º Ciclo pretende, atualmente, considerando um conjunto de 

dados que os preocupam, evitar ao máximo um ensino segregado e isolado das crianças com NEE, 

em prol de um ensino interativo, agradável, salutar e eficaz (Lopes, 1997). Mas, para que se criem 

com eficácia condições de aprendizagem, Hegarty (1990, cit. in Ainscow, 1998), defende que, 

 “as escolas regulares têm de desenvolver formas de organização e de ensino que constituam 

uma resposta mais diversificada às necessidades dos alunos; por seu lado, as escolas especiais 

existentes deverão desenvolver uma postura mais voltada para o exterior e assumir papéis 

significativamente diferentes” (p.16) 

Este desafio é enorme, dado que os profissionais de educação têm de ter em conta as 

necessidades de aprendizagem das crianças e jovens com NEE, e dar passos no sentido de 

“assegurar a igualdade de acesso à educação a todo o tipo de pessoas deficientes como parte 

integrante do sistema educativo” (Ainscow, 1998, p. 18). Ainda segundo este autor, todo o educador 

comprometido com a filosofia da inclusão, deve entre vários aspetos: respeitar o potencial de cada 

aluno e aceitar todos os estudantes igualmente; adotar uma abordagem que propicie ajuda na 

solução de problemas e dificuldades; acreditar que os objetivos podem ser estabelecidos e que, para 

os atingir, pequenos passos podem ser úteis; estar preparado para indicar os recursos humanos e 

materiais adequados a cada necessidade dos alunos; fornecer informações sobre recursos externos à 

escola e mediar a conexão com pessoas e entidades que possam ajudar o aluno na comunidade; 

adotar a abordagem centrada no aluno e ajudar os estudantes a desenvolverem habilidades no 

processo de mudança da sociedade. Na opinião de autores como (Rodrigues, 2008) (Sanches, 2005), 

é necessário que a criança com NEE, se sinta num ambiente de aprendizagem acolhedor e seguro, 

onde se possa entregar à descoberta e participação nas vertentes cognitiva cultural e social, com a 

ajuda sobretudo dos educadores e professores os quais, devem estar atentos. 

Assim, a questão central para os professores do ensino regular é saber gerir a heterogeneidade 

e promover a igualdade de oportunidades de sucesso de todos os alunos, num clima de escola para 

todos. Para isso, é necessário estar atento às diferenças. Diferenciar o ensino, organizando 
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atividades e interações, para que cada aluno seja cada vez mais defrontado com situações didáticas 

enriquecedoras, tendo em conta as suas necessidades e caraterísticas pessoais, é outro aspeto central 

na criação de escolas inclusivas (Rodrigues, 2008). A interação positiva entre crianças com e sem 

NEE, em classes regulares, outro aspeto fundamental para a criação de escolas inclusivas depende 

também e, grandemente das atitudes dos professores e da sua capacidade para promover um 

ambiente educativo salutar e harmonioso (Correia, 2005). Na opinião de Nielsen, (1999), 

“Uma forma de o conseguir reside no recurso à aprendizagem cooperativa, propiciadora de 

interações em pequenos grupos. Um ambiente de apoio e interajuda é conseguido quando 

todos cooperam para atingir objetivos de grupo e quando todos se preocupam, em primeiro 

lugar, com o sucesso do grupo como um todo. Quando trabalham de forma cooperativa, os 

alunos tendem a mostrar um maior reconhecimento e a encorajar e apoiar os alunos com NEE. 

Estas experiências positivas proporcionam a todos os envolvidos uma oportunidade de 

crescimento social e emocional.” (p. 25) 

Em suma, e referenciando Fonseca (1999 citado in Fonseca & Cruz, 2002), a atitude dos 

docentes do 1º Ciclo em relação ao desafio da construção de uma escola inclusiva com eficácia em 

escolas regulares, deve ir ao encontro de uma sociedade mais solidária, coesa, integradora e plural, 

onde a integração escolar seja uma componente principal ao lado de outras, consubstanciando-se o 

exercício do direito a ser diferente, mas não longe da vista e do coração de todos, sim, de forma 

partilhada e efetivamente participada. Sendo assim, falar de inclusão nas turmas do ensino regular 

do 1º Ciclo, deverá ser sinónimo de pedagogias centradas na expressão múltipla das culturas de 

cada um, interculturalidade, espaço de intercomunicação e desvelamento das bases simbólicas do 

pensamento das crianças e de edificação de protocolos de reconhecimento mútuo e de elaboração 

das bases de interpretação crítica, onde se constituam equipas promotoras de aprendizagem pela 

descoberta e intercâmbio de saberes (Sanches, 2009). Fazer a inclusão atendendo todos os alunos 

com NEE, em classes regulares, com o apoio de serviços especializados e educacionais apropriados, 

com o objetivo de conseguir uma escola para todos em cooperação, deve ser intenção de qualquer 

docente, e de outros especialistas do foro educativo (Meijer, 2003). 

No âmbito do desenvolvimento de uma pedagogia orientada para a consecução dos princípios 

de inclusão, deverá ser dedicada especial atenção às diferenças individuais patentes nos modos 

como cada aluno aborda as aprendizagens, mormente, em relação aos alunos com NEE. A natureza 

da diversidade dos estilos de aprendizagem dos alunos de cada escola constitui, provavelmente, o 

maior desafio à implementação de projetos de educação inclusiva, uma vez que é do domínio 

comum, especialmente, no seio da classe docente, a real dificuldade que está subjacente à gestão 
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pedagógica das diferenças, em sala de aula, sobretudo, quando, ali, estão presentes alunos com NEE 

(Sanches, 2009). Agir de modo coordenado, em procedimentos de interação e de colaboração, 

configura, em termos de síntese, o papel estratégico a desenvolver pelos docentes para alcançar 

metas inclusivas e ultrapassar algumas dessas dificuldades. 

Podemos considerar então que os professores de educação especial constituem um importante 

contributo na prossecução dessas metas, nomeadamente, na tarefa de colaborar para a criação e 

desenvolvimento de respostas às necessidades específicas e individuais dos alunos com NEE, no 

seio do seu grupo/turma. No que concerne a este papel específico há necessidade de defender que 

nos contextos escolares, os professores de educação especial “não sejam considerados como 

especialistas a quem compete solucionar todas as dificuldades experimentadas pelos professores de 

ensino regular” (Porter, 1997, p. 41). As funções destes profissionais de educação passam, ainda, 

pelo planeamento e desenvolvimento programáticos, implementação do programa, serviços de 

avaliação e de orientação, ações de supervisão, comunicação e coordenação e ensino direto com os 

alunos. Segundo Correia (2003), o professor de educação especial deve tentar:  

“Modificar o currículo comum para facilitar a aprendizagem da criança com NEE; propor 

ajuda suplementar e serviços de que o aluno necessite para ter sucesso na sala de aula e fora 

dela; alterar as avaliações para que o aluno possa vir a mostrar o que aprendeu; estar ao 

corrente de outros aspetos do ensino individualizado que possam responder às necessidades 

dos alunos.” (p.37) 

Em relação ao desempenho profissional, na opinião do mesmo autor, deve ainda “colaborar 

com o professor da turma (ensino em cooperação); efetuar trabalho de consultoria; fazer 

planificações em conjunto com os professores da turma; trabalhar diretamente com o aluno com 

NEE (se determinado no seu PEI)” (p.37). 

À medida que os alunos com e sem NEE realizam aprendizagens em conjunto, em classes 

regulares, torna-se cada vez mais estreita a necessidade de redefinir os diversos papéis e 

responsabilidades de todos os envolvidos na educação. Na perspetiva de Kronberg (2003), 

“Os professores de Educação Especial que prestam serviços a alunos com NEE em classes de 

ensino regular muitas vezes não se sentem seguros quanto à atitude a tomar em determinadas 

situações, nomeadamente sobre se podem ou devem dar uma aula para toda a classe, 

responder a questões levantadas numa debate a decorrer na aula, disciplinar alunos sem NEE, 

ou corrigir trabalhos realizados em casa” (p.50). 
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Os docentes de educação especial são recursos humanos, que ajudam grandemente na 

obtenção destes princípios nas escolas inclusivas. Segundo Fonseca (1997), para a Educação 

especial devem ser recrutados os professores e os técnicos mais competentes científica e 

pedagogicamente, na medida em que lhes vão ser exigidas capacidades para dar resposta a 

complexas necessidades, nomeadamente: diagnóstico, planeamento curricular, metodologia 

pedagógica, competência técnica na utilização de vários processos de informação, administração, 

envolvimento pessoal e tolerância, relações públicas e fim de trabalhar em grupo com autoridades, 

serviços e atendimento a pais. 

O docente de educação especial aparece como uma pessoa que deve dinamizar na escola todo 

o processo de inclusão. Seguindo esta linha de pensamento, González (2003) afirma que, “o 

professor de educação especial servirá de intermediário entre as famílias, alunos e profissionais e 

será da sua responsabilidade a sensibilização dos diversos intervenientes sobre a inclusão, 

preparando-os para identificar as suas capacidades e desenvolver as suas aptidões e, assim, construir 

um círculo de apoio para resolver os possíveis problemas e fazer um acompanhamento da situação” 

(p.68). 

A sua ação deverá assim ser encarada numa perspetiva transversal, abarcando os vários níveis 

de educação e ensino, integradora das aprendizagens e conhecimentos dos alunos nos diferentes 

contextos educativos. Neste sentido, encontrar-se-á numa posição privilegiada para, em função da 

especificidade de cada situação, participar ativamente no processo de identificação de respostas 

educativas diferenciadas e contextos integrados e promissores de uma efetiva aprendizagem e 

participação de todos os alunos. 

2.3. A Inclusão e a Formação de Professores  

De acordo com Amaral, Moreira & Ribeiro (1996) “a formação de professores define-se como 

um processo contínuo de desenvolvimento profissional, não havendo limites para a melhoria das 

competências do professor” (p. 78) onde, “o conceito de formação continuada não consente a 

dicotomia rígida das duas fases de crescimento pessoal e profissional” (p. 7). 

Partimos do princípio que, a formação de professores deve ser encarada como um processo 

contínuo, capaz de encaminhar os profissionais no sentido de um desenvolvimento profissional e 

pessoal alargado. É necessário que, estes, sintam segurança na sua tomada de decisões e escolhas, 

perante os desafios colocados. 

Tradicionalmente, a formação de professores, não seguia a prática reflexiva, e pelo contrário, 

utilizava o modelo de racionalidade técnica (Nóvoa, 1994). Atualmente, em Portugal, as políticas 



 

 

27 

 

educativas preconizam uma mudança educativa com a intencionalidade de alcançar uma prática 

reflexiva – que, de certo modo, influencia a preparação de um processo de avaliação de docentes, 

promotor de desenvolvimento profissional. 

A implementação de práticas reflexivas e críticas coexiste com o desenvolvimento 

profissional do agente educativo, conforme sublinha Climent (2001, citado em Carrillo, 2002), 

quando adverte que “o processo de aprendizagem contínuo como profissional reflexivo e crítico da 

sua prática […] seria a consciencialização progressiva da complexidade da dita prática” (p. 318), 

assim como a análise desta com adaptações ajustadas à aprendizagem dos alunos. Esta tomada de 

consciência pressupõe o questionamento contínuo das suas conceções e conhecimentos e, 

naturalmente, induz ao enriquecimento profissional do professor e a consideráveis progressos na 

aprendizagem dos alunos. O conceito ‘reflexão’ é introduzido na literatura educacional, assumindo 

definitivamente, na atualidade, um papel fundamental nas novas tendências da formação de 

professores, sendo utilizado com muita frequência por investigadores, formadores e outros 

educadores (Gonçalves, 2009). A sua popularidade é tão grande que se torna difícil encontrar 

referências escritas sobre propostas de formação que, de algum modo, não incluam este conceito 

como elemento estruturador. 

No entanto, definir a função do professor como profissional na escola e na sala de aula é 

complexo, devido à diversidade de papéis que lhe são atribuídos – como técnico, como planificador, 

como transmissor, como decisor e como solucionador de problemas – dificultando, deste modo, a 

tarefa das entidades responsáveis pela formação de professores, colocando-os numa situação 

problemática de grande responsabilidade (Gómez, 1997). 

Cada uma das metáforas suprarreferidas pode subentender uma conceção de escola e de 

ensino, um conceito de relação entre a teoria e a prática, uma maior ou menor diversificação de 

posturas atitudinais, originando, deste modo, duas formas bem diferentes do professor atuar no 

processo de ensino e aprendizagem: uma que entende o professor como técnico-especialista que 

aplica as regras comprovadas cientificamente e outra que concebe o professor como um prático 

autónomo, um artista que reflete, que toma decisões e que inova na prática profissional (Schön, 

2000). 

Podemos dizer que, a reflexão pressupõe uma formação de professores diferente daquela que 

promove o professor como um mero técnico que cumpre as indicações que os outros ditam. 

Portanto, seguindo nesta direção, a reflexão promove uma formação de professores que assenta 

numa perspetiva prática (Schön, 2000), em que o professor é reconhecido como um profissional que 

desempenha “um papel ativo na formulação tanto dos propósitos e objetivos do seu trabalho, como 

dos meios para o atingir” e com capacidades para produzir as suas próprias teorias, contribuindo 
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“para uma base codificada de conhecimentos do ensino” (Zeichner, 1993, p.16), ao longo da sua 

carreira profissional. 

Dewey (1964/1989 cit. in Van Manen, 1995) defendeu a importância do pensamento reflexivo 

nas práticas profissionais dos professores e definiu-a como “a melhor maneira de pensar” (p. 21) 

consistindo em examinar mentalmente um tema, atribuindo-lhe consideração “séria e consecutiva”. 

Van Manen (1995), no seu artigo sobre a epistemologia da prática reflexiva, acrescenta que o 

pensamento reflexivo é importante “não apenas como ferramenta para o ensino”, mas também como 

um “objetivo da educação” (p. 33). Este aspeto já tinha sido referido por Dewey (1964/1989), citado 

pelo autor supramencionado, quando assumia que o pensamento reflexivo nos permitia saber o que 

pretendemos quando agimos, convertendo, desta forma, a ação, que pode ser meramente impulsiva 

e cega, numa ação inteligente. 

De acordo com Carrascosa (1993 et al., cit. in Gomes e Medeiros, 2005), “a planificação, a 

execução e reflexão, tornam-se pré-requisitos para que, os futuros professores, se apropriem das 

suas práticas, de modo a construírem um corpo de conhecimentos dotado de sentido, globalidade e 

coerência, enquadrado no quadro teórico de referência” (p. 20). Day (2004) destaca a postura dos 

professores quando se predestinam a desenvolver uma prática reflexiva, revelando que não se 

satisfazem com pouco, procurando “encontrar formas de olhar para a sua experiência de 

aprendizagem a partir de diferentes perspetivas” e, desta forma, “ irão querer abrir a sua sala de aula 

para poder partilhar e aprender, assegurando-se que o seu pensamento e as suas práticas não se 

baseiam unicamente na sua própria experiência” (p. 157). 

Viver a prática reflexiva implica, por parte dos professores, dominar habilidades cognitivas e 

metacognitivas, de forma a criticar a sua prática, os valores implícitos nessa prática, assim como os 

contextos em que se desenvolvem e as repercussões que estas têm na melhoria da qualidade dessa 

prática (Day, 2004). Por outras palavras, para que “a reflexividade implique construção de 

conhecimento sustentado, terá que se traduzir em dispositivos analítico-investigativos, orientados 

para a formulação de hipóteses explicativas e sua fundamentação e verificação” (Roldão, 2007, 

p.6). 

Perante a complexidade das problemáticas que atualmente existem na população escolar e a 

diversidade de papéis que são conferidos aos professores, a colaboração entre os profissionais, 

dentro da escola, é uma condição para a eficácia do processo de inclusão (Carvalho, 1991).  

Neste seguimento de colaboração para as práticas inclusivas nas salas de aula do ensino 

regular, importa referir aqui o trabalho em equipa sendo, mais que um princípio orientador, uma 

necessidade quotidiana (Madureira & Leite, 2003). Contudo, este trabalho colaborativo caracteriza-

se como sendo um processo lento e gradual, que requer esforço e envolvimento, pelo que, 
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“Implica o questionamento de crenças, valores, conhecimentos e capacidades pessoais e 

profissionais; a consciência da inevitabilidade de dificuldades pessoais e profissionais; a 

consciência da inevitabilidade de dificuldades e problemas nas relações interindividuais e 

ainda o reconhecimento da incerteza do próprio saber, adequando os juízos a essa incerteza” 

(Madureira & Leite, 2003, p. 129) 

Os professores que pretendem promover a aprendizagem de todos os alunos deverão 

necessariamente estar disponíveis para realizar processos críticos de reflexão sobre as práticas 

pedagógicas que desenvolvem, de forma a poderem identificar eventuais aspetos que urge mudar ou 

aperfeiçoar (Rodrigues, 2001). É portanto, aos docentes, enquanto principais emissores no processo 

de ensino-aprendizagem, que cabe a responsabilidade da educação de todos os alunos e também, o 

desafio da escola inclusiva, com particular ênfase no respeito pelos alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem, perspetivando-os como potencialmente ativos, capazes de aprender e 

facilitadores de processos de mudança em termos pessoais e profissionais. Compete-lhes através de 

uma pedagogia centrada na criança, educar com sucesso todos os alunos, incluindo aqueles que 

apresentem incapacidades graves. 

Indubitavelmente, a formação dos professores, é o fator basilar do desenvolvimento das 

práticas educativas inclusivas. Porter (1997) considera necessária a introdução de uma mudança 

significativa nas práticas tradicionais de ensino e identifica como necessidades prioritárias na 

formação de professores o ensino com níveis diversificados, a aprendizagem cooperativa e a gestão 

da sala de aula e da atividade dos alunos. Para Ainscow (1995), é imperativo o desenvolvimento de 

estratégias, quer a nível da formação inicial, quer da formação contínua, que auxiliem os 

professores na adoção de práticas educativas que contemplem todos os alunos da classe, incluindo 

os portadores de NEE. Segundo Costa (1996a), a formação de professores deve contemplar uma 

formação em Educação Especial, no conjunto da formação geral, de modo que o trabalho com 

crianças com NEE faça parte das suas atribuições profissionais e assim, possam responder 

qualitativamente às necessidades destas populações, numa perspetiva de polivalência, obedecendo a 

modelos integradores e acompanhando a evolução do sistema educativo com estratégias de 

mudança e inovação. 

Estudos comprovam (Correia & Martins, 2000; Struggs & Mastropieri, 1996, citados por 

Correia, 2005) que, a maioria dos professores acredita no conceito de inclusão, mas tem alguns 

receios, sobretudo no que diz respeito à falta de formação necessária para ensinar alunos com NEE. 

Por outro lado, há investigações que demonstram que o trabalho colaborativo permite ultrapassar 

alguma dessa insegurança, mudar expectativas e ideias pré-concebidas, bem como desenvolver 
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conhecimentos e competências que lhes permitam uma intervenção aceite em princípios de 

equidade (Wang, 1997) e possibilita, ainda, a reflexão e avaliação partilhada entre docentes 

(Cadima, 1997). Com efeito, o trabalho em colaboração com outros profissionais aumenta os níveis 

de eficiência e de competência dos professores, já que, como refere Correia (2005), estes 

“colaboram e planeiam mais, aprendem novas técnicas uns com os outros, participam num maior 

número de atividades de formação, demonstram vontade de mudar e utilizam uma diversidade de 

estratégias para ensinar os alunos com NEE.” (p.15). Para Porter (1997), ao serem constituídas 

equipas de trabalho, gera-se um sentimento de confiança entre profissionais que os ajuda a enfrentar 

os desafios e dificuldades com que se deparam diariamente. 

Uma outra implicação na construção de escolas inclusivas está relacionada com as estratégias 

pedagógicas e estruturas curriculares, dada a influência direta que exercem sobre a aprendizagem 

dos alunos. A inclusão pressupõe uma reestruturação do programa da escola em resposta à 

diversidade de alunos que atende, respeitando percursos individualizados com referência ao e do 

grupo (Colôa, 2000). 

Constatamos assim que, com o paradigma, emergente, da escola inclusiva, os professores 

enfrentam situações que, certamente, implicam mudanças a todos os níveis, sobretudo nas práticas 

educativas. Encontramo-nos perante uma conceção de escola, que reflete as preocupações sociais 

pelo bem-estar, e qualidade de vida de todos os cidadãos. Para a construção de uma escola inclusiva 

com eficácia, os professores terão que reconhecer a sua maneira de estar, de uma forma reflexiva e 

dinâmica pois, como afirma Nóvoa (1995), “se as circunstâncias mudaram, obrigando-os a repensar 

o seu papel como professores, uma análise precisa da situação em que se encontram ajuda, sem 

dúvida, a dar respostas mais adequadas às novas interrogações” (p.98).  

Sintetizando, a formação de professores, é um meio para os docentes se capacitarem de 

estratégias que respondam a toda e qualquer necessidade educativa dos seus alunos. De igual modo, 

a colaboração entre todos os intervenientes do processo educativo de cada aluno traz resultados 

muito positivos para o desenvolvimento do processo de inclusão dos alunos com NEE, já que 

permite o diálogo crítico e a partilha de práticas pedagógicas, apoiando dessa forma, a melhoria 

docente e facilitando as práticas inclusivas nas salas de aula do ensino regular. 
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CAPÍTULO 3 

 
SUPERVISÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

- UMA MUDANÇA DE PARADIGMA NA PROMOÇÃO DE AMBIENTES INCLUSIVOS 

 

“ (…) Um sentido de comunidade e de responsabilidade, uma liderança crente e eficaz, padrões de qualidade 

elevados, colaboração e cooperação, mudança de papéis por parte dos educadores e professores e demais profissionais 

de educação, disponibilidade de serviços, criação de parcerias, designadamente com pais, ambientes de aprendizagem 

flexível, estratégias de aprendizagem baseadas na investigação, novas formas de avaliação, desenvolvimento 

profissional continuado e participação total”. 

Correia (2005, p. 23) 

Sendo o nosso estudo centrado na Inclusão, como processo, pretende-se com este capítulo 

teórico, remeter a nossa investigação para a temática da Supervisão, propondo-nos relacionar 

aspetos comuns no desenvolvimento destas duas temáticas. Considerando como competências 

necessárias à prática efetiva do professor, a participação, responsabilização, envolvimento, 

cooperação e colaboração entre agentes educativos, esperamos dessa forma, que este tema 

contribua, também, para a compreensão do nosso estudo.  

A Supervisão surge, neste trabalho, como uma atividade que facilita a criação de condições de 

reflexividade coletivas e propicia o desenvolvimento de capacidades, atitudes e conhecimentos 

conseguidos através da discussão aberta e conjunta de todos os docentes, empenhados na sua 

melhoria profissional e, consequentemente, no incremento de uma comunidade educativa 

verdadeiramente cooperativa (Alarcão & Roldão, 2008; Oliveira-Formosinho, 2002; Hargreaves, 

1998). 

Tentamos ao longo deste capítulo contextualizar a Supervisão em Educação, analisando 

alguns dos seus aspetos mais importantes à luz do nosso estudo, compreender ainda, a Supervisão 

Pedagógica numa perspetiva de prática colaborativa e, ampliar também, a nossa visão de 

desenvolvimento profissional docente. 

 

3.1. A Supervisão em Educação 

 

Tendo em conta que na sociedade atual as mudanças acontecem a um ritmo vertiginoso estas, 

levam-nos a assumir novos paradigmas no processo de ensino-aprendizagem o que nos incita a 

procurar evoluir, de forma a sermos capazes de acompanhar e aceitar novos estímulos. Os desafios 

que se colocam atualmente à profissão docente têm originado uma mudança no modo como estes 
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profissionais percecionam o seu trabalho, assim como na forma como equacionam a partilha de 

tarefas e responsabilidades dentro da comunidade escolar. Naturalmente, essa transformação tem 

também reflexo na comunidade educativa, tal como concluem Ralha Simões e Simões (1997) ao 

referirem que “a crescente complexidade da sociedade contemporânea e as suas rápidas 

transformações (…) geram, em cada decénio, mudanças significativas, tendentes a transformar as 

estruturas educativas num sentido muitas vezes insuspeitado” (p. 41). 

Consequentemente, no campo da Supervisão, são também visíveis alterações significativas, 

nomeadamente no que se relaciona com o seu conceito e forma como é encarado pela comunidade 

educativa vigente. 

Continua certo, tal como defende Vieira (1993), que o conceito de supervisão está 

estreitamente ligado à ideia de orientação da prática pedagógica, tratando-se de um processo que 

tem como objetivo o desenvolvimento profissional do professor. No entanto, a ideia inicial de que a 

supervisão se baseava num processo de monitorização da prática pedagógica e de acompanhamento 

das ações, práticas e reflexões do futuro professor, é, na era atual, demasiado redutora (Alarcão & 

Tavares, 2003). 

Na perspetiva de Trindade (2009), numa visão abrangente do conceito, aponta-se para o 

entendimento da supervisão não como um processo que se inicia com a tomada de consciência da 

existência de um perfil profissional de ensino, mas como um processo que se vai despoletar nesse 

professor neófito a apetência por se tornar ele próprio corresponsável pela construção do seu perfil, 

tendo em conta a dimensão social em que se insere, atravessando um percurso contínuo de 

aprendizagem que se prolongará, idealmente, ao longo da sua carreira. 

Urge referir que só no ano de 1997, e pela primeira vez, a tutela publica legislação onde 

reconhece a necessidade do contributo imprescindível da qualificação de professores (Decreto-Lei 

nº 95/97 de 23 de abril; Despacho Conjunto nº 198/99). Conforme referem Alarcão e Tavares 

(2003), nessa época denota-se uma evolução do conceito de supervisão, começando esta a ser 

entendida como “atividade que visa o desenvolvimento e aprendizagem dos profissionais” (Alarcão 

& Tavares, 2003, p.6). Concomitantemente, de acordo com estes autores, a formação inicial não tem 

que ser necessariamente encarada como a chegada ao patamar da profissionalização onde se 

introduz uma pausa temporal, mas sim deverá prolongar-se por um percurso de desenvolvimento 

ininterrupto proporcionado pela formação contínua, estabelecendo-se, para isso, como que uma 

espiral ascendente entre a formação inicial e a formação ao longo da vida, movimento esse sempre 

acompanhado pela realidade “supervisão” que vai assumindo novas formas. Nesta perspetiva, o 

professor, após terminada a sua formação inicial, deveria ficar em condições para ser capaz de se 

manter em constante desenvolvimento profissional e pessoal, investindo na sua autoformação, e 
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tudo isto sem necessitar “recorrer permanentemente a um supervisor” (Amaral, Moreira & Ribeiro, 

1996, p.92). 

Apesar da evolução dos conceitos é de referir que a supervisão raramente conseguiu reunir 

consenso à sua volta tanto no meio académico, como em contexto escolar (Garmston, Lipton & 

Kaiser, 2002). As práticas de supervisão foram-se ajustando ao clima social, político e psicológico 

desde os finais do século XIX e por todo o século XX, o que acarretou, naturalmente, flutuações ao 

longo destes tempos, traduzidas numa enorme diversidade de práticas, posições e tradições, que 

foram testemunhadas e experienciadas por todos os agentes educativos (Garmston, Lipton & Kaiser, 

2002). Na verdade, a preocupação com a melhoria das práticas obrigou, necessariamente, a novas 

responsabilidades à supervisão pedagógica, à medida que surgiam movimentos no sentido de 

melhoramento do ensino e de renovação das escolas. Emergiram, consequentemente, vários 

modelos supervisivos, caraterizados pela centralidade do desenvolvimento do professor no seio dos 

seus pressupostos, uma vez que a investigação educacional enfatizou o papel crucial do ritmo 

evolutivo das qualidades e competências de aprendizagem do professor para que as melhorias das 

práticas se tornassem uma realidade efetiva (Alarcão & Tavares, 2003). 

Contrariando esta perspetiva de práticas de supervisão a servirem de apoio ao 

desenvolvimento de uma complexidade continuamente crescente a nível dos construtos mentais do 

professor, encontram-se vários estudos (Alarcão, 1982, 1996; Alarcão & Roldão, 2008; Alarcão & 

Tavares, 2003). Estes indicam-nos a existência de uma “crença na espontaneidade do 

desenvolvimento profissional que vigora entre os professores em exercício de funções, setor em que 

abundam conceções de formação desligadas da noção de desenvolvimento profissional” (Alarcão & 

Roldão, 2008, p. 34). Verifica-se, assim, uma tendência persistente para a dissociação de processos 

e, consequentemente, fragilidade na relação de apropriação com a escola e com o sistema educativo 

em geral.  

Ciente de que as questões que se prendem com os papéis, relações, competências, tarefas e 

funções supervisivas denotam fragilidades ao nível da convergência de opiniões, assinala-se, 

contudo, que, no que concerne o seu âmbito e limites da prática, essas áreas são bem mais passíveis 

de reunir consensos (Garmston, Lipton e Kaiser, 2002). Com efeito, quer a nível da teoria, quer da 

prática, a função supervisiva é salientada, nesta longa era de trabalhos de investigação, como 

primordial nas operações que se desenrolam na escola, conforme enfatizam Garmston, Lipton e 

Kaiser (2002) usando as palavras de Joyce (1986). Cumulativamente, as vastas alterações de 

pensamento acerca da natureza do ensino foram-se, necessariamente, refletindo em formas 

específicas da prática da supervisão fazendo emergir mudanças inevitáveis de paradigma (Alarcão, 

1996). 
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3.2. Supervisão Pedagógica – Alicerce de uma Prática Colaborativa 

 

Embora tradicionalmente, a noção de supervisão pedagógica, em Portugal, tenha estado ligada 

quase exclusivamente à formação inicial de professores, e à função de caráter inspetivo realizada 

por elementos exteriores à escola, alterações recentes ao Estatuto da Carreira Docente (ECD), à 

Avaliação do Desempenho dos Professores, Avaliação Externa das Escolas e, até ao regime de 

gestão de estabelecimentos de ensino e sua autonomia, vieram transformar, de um certo modo, as 

suas funções e aplicabilidade (2011-2012, Manual de Supervisão Pedagógica, AEP). 

De facto, já o Decreto Regulamentar nº 10/99 de 21 de julho e, posteriormente, o Decreto-Lei 

nº 75/2008, sublinham as responsabilidades das estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica, definindo as funções dos titulares de cargos de coordenação e indicando o tipo de 

formação a possuir para o desempenho dessas funções. Assim, o Artigo 5º do supramencionado 

Decreto refere que, os docentes profissionalizados sejam democraticamente eleitos pelos seus pares 

para realizar a coordenação dos departamentos curriculares que integram, e que sejam detentores, 

preferencialmente de formação especializada em Organização e Desenvolvimento Curricular ou em 

Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores. Neste âmbito, caberá aos profissionais 

responsáveis por estes cargos, adotar uma atitude supervisiva, e identificarem, sobretudo a partir do 

acompanhamento que efetuam aos colegas, as suas necessidades de formação específicas, e 

proporcionarem, incentivarem e apoiarem processos formativos diversos que, ao se concretizarem 

numa melhoria de escola, se projetam no desenvolvimento pessoal e profissional de todos os atores, 

que nela encontram um lugar, um tempo e um contexto de aprendizagem (Alarcão, 2001). 

À semelhança do que sucede, atualmente em várias outras profissões, a atuação do professor 

torna-se substancialmente mais eficaz se for realizada em equipa, o que lhe vai permitir que o seu 

saber profissional venha a emergir e potenciar-se não só através do diálogo com os outros, mas 

também a partir da adoção de objetivos comuns.  

O trabalho colaborativo entre pares, potenciado pela existência de objetivos partilhados entre 

todos, contribui para a construção de uma escola eficaz, visto que a cooperação com o propósito 

comum da melhoria da qualidade do nosso ensino e, consequentemente, das aprendizagens dos 

nossos alunos, deixa-nos a todos mais engrandecidos, tal como refere Oliveira-Formosinho (2002a), 

 

“A escola enriquece quando é possível que, entre pares, se convoquem saberes diferenciados 

e, eventualmente, funções e papéis diferenciados; a escola enriquece ainda quando é possível 

encontrar atores educacionais que possam trazer para o processo colaborativo de construção 
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da qualidade da escola o valor acrescentado de outros saberes e de outras funções (p.12) ”. 

 

Torna-se, por isso, premente que o isolamento e individualismo que têm caraterizado a 

profissão docente, seja gradualmente abandonado, para dar lugar a novas aprendizagens 

conducentes a um desenvolvimento pessoal e profissional com base na partilha, discussão, no 

confronto de ideias, na negociação, na procura de um interesse comum, celebrando-se uma 

verdadeira cultura de colaboração (Hargreaves, 1998). Aliás, segundo Alarcão (2000), 

  

“A multiplicidade de funções a exercer hoje na escola pelos professores e a sua necessária 

articulação sistémica implica que o professor já não possa ser formado apenas no isolamento 

da sua sala ou da sua turma. Ele é membro de um grupo que vive numa organização que tem 

por finalidade promover o desenvolvimento e a aprendizagem de cada um num espírito de 

cidadania integrada”. (p.18) 

 

Esta associação de trabalho colaborativo de professores, de diálogo e de partilha de 

informação e materiais, de discussão, que assiduamente os obriga a desconstruir questões criadas 

para posteriormente construir o problema real, remete-nos para a conceção de Supervisão, tal como 

é preconizada por Oliveira-Formosinho (2002a), 

 

“A supervisão reconcetualizada desenvolve-se e reconstrói-se, coloca-se em papel de apoio e 

não de inspeção, de escuta e não de definição prévia, de colaboração ativa em metas 

acordadas através de contratualização, de envolvimento na ação educativa quotidiana, de 

experimentação refletida através da ação que procura responder ao problema identificado”. 

(p.12) 

 

A opinião de Alarcão e Roldão (2008) está em conformidade com as conclusões acima 

referidas. Segundo estas autoras, a supervisão tem-se vindo a desenvolver e a orientar-se para uma 

área de compreensão e atuação integrada. Para estas investigadoras, o conceito de atividade 

supervisiva alargou-se, estendendo-se ao âmbito da formação contínua em contexto de trabalho, em 

consequência da concetualização realizada aos processos de desenvolvimento profissional, sendo 

que “ganhou uma dimensão colaborativa, autorreflexixa e autoformativa, à medida que os 

professores começaram a adquirir confiança na relevância do seu conhecimento profissional e na 

capacidade de fazerem ouvir a sua voz como investigadores da sua própria prática” (p.15). 

Por sua vez, o supervisor, fruto desta reconcetualização da escola como organização, encarada 



 

 

36 

 

como possuindo um dimensão coletiva, empenhada na sua própria melhoria e no desenvolvimento 

qualitativo de todos quantos nela atuam, surge, incontornavelmente, como um “líder ou facilitador” 

(Alarcão, 2000, p. 19) de uma escola enquanto comunidade que aprende. Esta assunção do papel de 

supervisor é também partilhada por Moreira (2004) referindo-se às funções de orientação educativa 

que valorizam a promoção da autonomia do aluno e o desenvolvimento profissional de natureza 

reflexiva, que promovem, à semelhança do que aconteceu na organização da escola, uma 

reconcetualização do processo supervisivo que passa a incluir, além das competências didáticas, as 

de natureza investigativa.  

No entender de Moreira (2005), são várias as significações que se atribuem atualmente à 

tarefa supervisiva, 

 

 “ (…) a supervisão assente num conceito de democracia participada, com finalidades 

reflexivas, colaborativas e críticas, orientando-se para a transformação e emancipação do 

sujeito em formação e para a crítica alargada dos meso e macro contextos da sua 

emancipação”. (p.36) 

 

É necessário, deste modo, um esforço e contributo de todos e de cada um de nós para que as 

mudanças aconteçam dentro da nossa Escola. Assim, deverá ser dada uma maior atenção à 

organização e gestão das escolas, à formação e desenvolvimento profissional dos docentes no 

sentido de promover culturas colaborativas, críticas e reflexivas. 

Também Oliveira & Formosinho (1997) advogam uma supervisão do tipo colaborativo em 

que a análise e a reflexão caminham lado a lado com um desejo e vontade de mudança de atitudes e 

de práticas pedagógicas dos profissionais de ensino, num contexto de interajuda e apoio mútuo 

entre os diversos parceiros que intervêm no processo de supervisão. 

A prática pedagógica que atualmente se procura incrementar na nossa Escola, isto é, com uma 

ênfase crescente na autonomia, no estímulo do pensamento e sentido críticos, assim como num 

incentivo de trabalho colaborativo, entre outros, demonstra uma vontade e preocupação dos 

professores em preparar os seus discentes para serem competentes e capazes de enfrentar as 

exigências da sociedade. A respeito desta Escola, que se pretende dinâmica e que valoriza o 

contributo de todos os seus agentes educativos com vista ao seu aperfeiçoamento, Sá-Chaves & 

Amaral (2000) salientam que, “Essa cultura de escola (…) recriada e supervisionada no seio da 

relação comunidade-escola” dará origem a uma “construção de práticas intercontextuais e 

transdisciplinares” (p. 83).  

As autoras são de opinião que uma supervisão reflexiva e crítica deverá acontecer de uma 
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forma ecológica tanto na sala de aula, como na construção do conhecimento, na gestão curricular e 

de projetos educativos, nas relações interpessoais do conhecimento e desenvolvimento profissional, 

enfim, de tudo o que esteja no âmbito das funções da escola. 

A supervisão pedagógica perspetiva o ensino, como potenciador do autoconhecimento, da 

reflexão sobre a prática profissional e como transmissora de conhecimentos úteis para o trabalho 

docente, tal como o sugerem Alarcão e Roldão (2008). Trata-se de uma supervisão que pretende 

orientar os agentes envolvidos, no sentido de adequar as suas competências ao perfil ideal de 

professor, para que este possa atingir a plenitude do seu desempenho profissional. 

Com efeito, o perfil de competências necessárias ao supervisor vai para além da observação 

de comportamentos, seu relacionamento com a aprendizagem dos alunos e investigação sobre 

práticas eficazes. Estas competências incluem ainda “estratégias de mediação concebidas para 

facilitar a expansão das capacidades reflexivas do professor e dos seus processos de compreensão e 

interpretação” (Garmston, Lipton & Kaiser, 2002, p. 102). Os supervisores mais eficazes, serão 

então capazes de utilizar diferentes abordagens tendo por base as diferenças desenvolvimentais de 

cada indivíduo. Este supervisor reconcetualizado alimenta a colaboração, a experimentação e a 

reflexão profissional. Nas palavras dos autores, 

 

“A colaboração torna-se tão importante quanto a competitividade o foi no passado. Parecer 

bom torna-se menos importante do que ser, de facto, bom. Nas comunidades de aprendizagem 

os professores e supervisores admitem o desconhecimento, a procura de ajuda junto de outros 

e a procura de aprendizagem.” (p. 112) 

 

O facto de se introduzir os valores da mediação nas práticas supervisivas reordena o discurso 

em volta de um novo horizonte supervisivo, no qual as relações interpessoais são fonte constante de 

aprendizagem e de construção de um verdadeiro cenário educativo de intercâmbio e cooperação 

facilitadoras tanto do crescimento emocional como do cognitivo (Torremorell, 2008). Deste modo 

infere-se que a supervisão, embora pareça traduzir-se essencialmente por uma ajuda a nível 

profissional, ela implica necessariamente resultados ou consequências a nível pessoal, contribuindo 

para mediar o crescimento profissional a par do desenvolvimento pessoal do qual é indissociável 

(Trindade, 2009). 

Conclui-se assim que, a supervisão pedagógica decorrendo em contexto de formação inicial 

ou contínua, deve fomentar uma reflexão crítica, promover o desenvolvimento e inovação 

curricular, apoiando-se na observação da prática letiva do professor, tendo presente também a 

avaliação, com vista a uma melhoria do seu desempenho profissional, tal como preconizam os 
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vários despachos normativos lançados pela tutela, nomeadamente os Decretos – Lei nº 15/2007,nº 

104/2008, nº 75/2010, que salientam a importância de uma qualificação especializada que capacite 

para o desempenho de funções educativas especializadas e ainda qual o perfil do supervisor. 

Também a preocupação com a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos e com o modo 

de identificar o potencial evolutivo de desenvolvimento profissional dos docentes está patente no 

Decreto -Regulamentar nº 2/2008. 

 

3.3. A Supervisão e o Desenvolvimento Profissional Docente 

 

Atualmente, estamos perante uma sociedade baseada no conhecimento, sendo este 

constantemente estimulado e valorizado, esperando-se, também, o desenvolvimento de outros 

atributos como a criatividade, a resolução de problemas, a cooperação, a flexibilidade, a capacidade 

de desenvolver redes, a capacidade de lidar como imprevisto e a mudança, e a aptidão para a 

aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, a escola e os sistemas educativos deparam-se a cada 

momento com novos desafios, aos quais se espera uma resposta eficaz por parte dos agentes 

educativos, preparando os seus alunos para uma melhor integração na sociedade, através de um 

ensino de qualidade (Hargreaves, 2003). Também Moreira (2010), reconhece as profundas 

mudanças que a sociedade atual promove na escola, e reforça a urgência da reorganização dos 

processos de ensino/aprendizagem, através do desenvolvimento de novas competências e 

capacidades por parte dos docentes. 

Nesta ótica, o docente atual deve revelar uma postura analítica em relação ao seu ensino, 

procurando transformar a sua prática pedagógica com o intuito de melhorar o processo de ensino 

aprendizagem. Esta tarefa de reapreciação é facilitada pela supervisão, em particular por aquela de 

tónica fundamentalmente colaborativa, onde há partilha de decisões, distribuição de tarefas, bem 

como a troca de papéis. Quando esta relação profissional existe, o professor possui todas as 

condições para evoluir profissionalmente (Zeichner, 1993). Segundo este autor, “discutindo 

publicamente no seio de grupos de professores, têm mais hipóteses de aprender uns com os outros e 

de terem mais uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento da sua profissão” (p. 22). 

Esta é a conceção de desempenho docente dentro da comunidade educativa que Zeichner 

(1993) advoga, acreditando que o trabalho em colaboração potencia a reflexão cuidada, que conduz 

a transformações e melhorias dentro do processo de ensino-aprendizagem, o que terá impacto nos 

discentes, satisfazendo as suas necessidades educativas e contribuindo para a formação de alunos 

mais capazes. 

Paralelamente, esta colaboração permite que os agentes educativos se sintam competentes 
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para enfrentar os desafios colocados pelas constantes mudanças introduzidas na nossa sociedade, 

transformações a que a escola e todos os elementos que a compõem não conseguem escapar. 

Nesta linha de pensamento, a supervisão é encarada como uma atividade facilitadora da 

aprendizagem, uma vez que encoraja e valoriza a procura da melhoria do trabalho docente e 

incentiva a reflexão sobre a ação (Alarcão & Tavares, 2003). 

Na verdade, desde há muito que na literatura ligada à supervisão do ensino, foi sendo focada a 

função desta na promoção do crescimento e desenvolvimento dos professores. Nesta área, tanto a 

prática como a investigação (Fullan, 1991; Glickman, 1990) têm demonstrado inequivocamente que 

o desenvolvimento dos professores é o meio ideal para implementar mudanças e produzir um ensino 

melhor (Harris, 2002). 

Segundo Day (2001), a condição incontornável para se alcançar o tão desejado ensino de 

qualidade, consiste na qualificação dos professores e na sua manifesta motivação tanto do início, 

como ao longo da sua carreira, ou seja, para este autor, o desenvolvimento profissional contínuo, 

está relacionado com a capacidade dos professores se empenharem profissionalmente ao longo de 

toda a sua carreira, desenvolvendo as suas competências, sempre no sentido de procurar a melhoria 

dos resultados dos alunos e, portanto, a consequente melhoria na educação. Na perspetiva de 

Gonçalves (2009) a carreira docente representa um processo de formação permanente e de 

aperfeiçoamento profissional, e define a carreira profissional como um percurso relacional e 

contextualmente vivenciado e construído. Para este autor, o professor vai-se desenvolvendo por 

etapas, com caraterísticas próprias, em espaços de tempo que variam de pessoa para pessoa e com 

as necessidades de formação de cada um. Esta ideia vai de encontro ao conceito de 

desenvolvimento profissional, relacionado com a identidade profissional do professor defendido por 

Garcia (2009). O mesmo autor salienta ainda que este desenvolvimento implica a construção do 

“eu” profissional, ou identidade profissional que vai evoluindo ao longo da carreira e que é 

influenciado pela escola, pelas reformas e políticas educativas, pelos valores, crenças, 

conhecimento, experiência e vulnerabilidade profissional. Corroborando esta perspetiva Gonçalves 

(2009) e Moreira (2010) acrescentam ainda que a identidade e o desenvolvimento profissionais são 

influenciados, quer pelo contexto sociopolítico em que o docente exerce a sua profissão, quer pelas 

histórias de vida do professor. 

O desenvolvimento profissional revela-se, assim, um processo de evolução caraterizado por 

mudanças de conceções, sentimentos, atitudes, empenho e do modo como os professores encaram 

as relações com os seus pares, alunos e o sistema educativo em geral. De acordo com uma série de 

definições de outros autores que Garcia (1999) reuniu, podemos então, considerar o 

desenvolvimento profissional como sendo um processo contextualizado, envolvendo professores em 
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constante indagação, que colaboram entre si, com os alunos e outros agentes educativos, visando a 

melhoria das suas práticas, das aprendizagens dos alunos, ou seja, docentes que teimam em procurar 

conhecimentos e estratégias para um ensino de qualidade. É um processo que se vai construindo à 

medida que os professores se enriquecem em experiência, sabedoria e consciência profissional 

(Garcia, 2009). Pode, deste modo, ocorrer através de múltiplas formas e implicar uma diversidade 

de opções, nomeadamente a frequência de cursos, a experiência no desenvolvimento de projetos, a 

reflexão, a partilha ou mesmo através do aprofundamento de conhecimentos, resultado de leituras 

diversas (Moreira, 2010). 

Importante será referir que este desenvolvimento profissional, não é, contudo, missão 

exclusiva do docente, em particular, se pensarmos que, atualmente, também as escolas devem 

entender o desenvolvimento profissional como uma parte integrante da vida da Escola. Tal como 

advoga Lieberman (1995), que recomenda mudanças organizacionais e pedagógicas nas 

comunidades educativas para que professores experientes e menos experientes unam forças e 

energias, que trabalhem juntos para aprender uns com os outros, que criem períodos de planificação 

e façam ligações entre áreas temáticas e disciplinares, que usem a experiência para concretizar 

workshops e reuniões, consideradas, tradicionalmente, como as únicas atividades potenciadoras de 

desenvolvimento profissional docente. 

Assim, o desenvolvimento profissional deve ser construído também a partir do trabalho 

decorrente do ensino e relacionar-se com as dúvidas e preocupações dos docentes. 

No âmbito do enquadramento que temos vindo a expor, o desenvolvimento profissional 

docente deve visar, acima de tudo, a melhoria da atividade profissional, com ênfase na qualidade do 

ensino e das aprendizagens, associada sempre a processos de formação que promovam a melhoria 

das competências profissionais dos docentes e, em última análise, o desempenho dos seus alunos. 

Em suma, a supervisão está, atualmente, profundamente associada ao conceito de 

desenvolvimento profissional docente que, para ser conseguido de uma forma mais eficaz, necessita 

de colaboração de todos os docentes, numa atitude de partilha e de corresponsabilização do trabalho 

desenvolvido. Trata-se de uma atividade mais colaborativa e baseada no princípio da 

democraticidade, onde todos os elementos envolvidos desempenham tanto o papel de supervisor 

como de supervisionado. 

É essencial, que os agentes do ensino assumam e aceitem a necessidade de unir forças para 

aprenderem e desenvolverem-se uns com os outros. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROPOSTA DIDÁTICA DE INCLUSÃO NO 1ºCICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

“Na Educação, um fim importante é fazer a diferença na vida dos alunos.” 

 

(Fullan, 2003, p. 23) 

 

Atualmente, a Educação debate-se com a necessidade de ampliar a atuação pedagógica, num 

modelo de trabalho que se pretende dinâmico, cooperativo e colaborativo, exigindo dos 

profissionais, capacidades que englobem responsabilidade, trabalho em equipa, autogestão, entre 

outras. Considera-se que, quanto maior a interatividade, o diálogo, o respeito às diferenças, os 

ritmos e a colaboração entre os agentes envolvidos no processo educativo, maior a possibilidade de 

construção de conhecimentos significativos que poderão ser realizados de forma coletiva, 

interligando os diferentes saberes (Correia, 2005). 

Na nossa visão, as propostas de ação pedagógica requerem uma profunda reflexão dos 

professores, e até dos alunos a quem são dirigidas. Entendemos que a planificação das atividades e 

estratégias decorrentes devem então ser delineadas, considerando-se as ideias de todos os 

intervenientes no processo educativo – professores e alunos - bem como as suas expectativas e 

receios, num processo que se quer de todos, para todos. 

 

4.1. Contextualização 

 

A Proposta Didática (PD) que se ambiciona desenvolver em colaboração, numa turma do 

segundo ano, do primeiro ciclo do ensino básico, objeto de estudo da nossa investigação, surge com 

o intuito de ultrapassar dificuldades impostas aquando da aplicação de uma filosofia inclusiva em 

sala de aula, no ensino regular. Ambiciona sobretudo responder às necessidades de um aluno com 

NEE criando condições de ensino favoráveis à aquisição de competências académicas e 

competências específicas de educação especial.  

Mas como responder à diversidade de necessidades dos alunos, capacitando os professores 

com competências adequadas para fazer frente aos inúmeros desafios impostos pela inclusão? 

Partindo deste problema, é nossa intenção colaborar na mudança de atitudes de um professor, 

face ao processo inclusivo de alunos com NEE, no ensino regular, privilegiando a reflexão e 

implementação de atividades versáteis, diferenciadas e baseadas nas ideias e perceções que têm 
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acerca de todos os alunos e sua aprendizagem. Como refere Wang (1997), além das estratégias 

educativas, é necessário modificar os ambientes em que decorre a aprendizagem, criando contextos 

educativos em que os diferentes alunos consigam participar, experimentando sentimentos de 

sucesso.  

Moreira (2004, 2005) mostra-nos que aspetos como a supervisão colaborativa e a criação de 

uma cultura de colaboração, quer entre professores, quer entre alunos, são facilitadores do processo 

de inclusão, na medida em que promovem uma mudança de atitudes e de práticas pedagógicas nos 

docentes. 

Se tivermos em conta a definição de inclusão que apresentamos na revisão da literatura, de 

acordo com Correia (2005), esta, deve respeitar as necessidades do indivíduo tanto no domínio 

académico, como nos domínios socioemocional e pessoal pois, “a criança com NEE realmente não 

se alimenta de sonhos, mas, sim, de práticas educativas eficazes que têm sempre em linha de conta 

as suas capacidades e necessidades” (Correia, 2003b, p.9). Neste sentido e, para que isto realmente 

aconteça, é necessário que os todos os parceiros que intervêm no processo de inclusão do aluno com 

NEE funcionem, orientados para a mesma finalidade, numa ótica de renovação pedagógica 

permitindo assim que, esse processo facilite verdadeiramente a participação do aluno com NEE nas 

atividades de sala de aula, promova a interação entre todos os alunos e a colaboração entre 

professores. Aspetos estes, que devem conduzir à aprendizagem de todo o grupo/turma.  

Então, para que a resposta educativa se adeque às reais necessidades dos alunos e produza 

resultados ao nível académico, é necessário que se processem algumas alterações ao nível da 

colaboração entre os profissionais de educação e alunos. Os professores devem criar uma verdadeira 

cultura de colaboração, num clima de partilha de decisões, recursos e apoios e instituir uma 

metodologia cooperativa, isto é aceitar as diferenças, transformando-as em vantagens. Como 

defende Fonseca (1995) é necessário que, atualmente se valorize um paradigma de dinamização de 

todos os recursos humanos a materiais, para que a escola tenha lugar para todos os alunos, 

respeitando a sua personalidade, como única. 

Reportando-nos à nossa realidade específica, assume-se que esta defronta grandes obstáculos 

na adoção de uma prática inclusiva em sala de aula e, esse facto obriga-nos a repensar a prática, 

diariamente, de modo a conseguir atingir algumas das metas delineadas no programa educativo do 

aluno com NEE. Essa ambição pessoal tem de passar pela adoção de novas propostas de trabalho, 

como a que construímos para esta investigação, no sentido de conseguir que este aluno alcance 

sucesso ao nível pessoal e académico, a partir do seu grupo/turma, num contexto de ensino regular. 

No entanto este é um grande desafio que se coloca às professoras que trabalham com o aluno 

com NEE, tendo em conta que a sua participação na atividade da turma, é condicionada pelo seu 



 

 

43 

 

perfil de funcionalidade, resultado do diagnóstico de Síndrome de X-Frágil (SXF). O aluno 

acompanha a turma em algumas atividades, que possibilitam a aquisição de competências 

específicas da educação especial nomeadamente ao nível da socialização, autonomia, interesse e 

motivação pela escola, mas revela uma limitação muito grave a nível cognitivo, não tendo ainda 

adquirido as competências básicas no processo de aquisição da leitura e da escrita, bem como na 

área do cálculo e do raciocínio lógico-matemático. As suas aprendizagens académicas acontecem a 

um ritmo muito lento, desafiando o trabalho da professora titular, uma vez que apresenta um 

desfasamento académico acentuado, em relação ao seu grupo/turma. 

Tendo em conta o que está definido para este aluno, ao abrigo do D.L. Nº3/2008 de 7 de 

janeiro, contemplado no seu PEI devemos adotar estratégias diferenciadas de ensino, tais como: o 

trabalho individualizado que lhe permita concentrar a atenção na tarefa e estar orientado de forma 

sistemática durante a execução da mesma; sentar o aluno próximo de um adulto que possa 

monitorizar a sua atividade, melhorando a sua participação; elaborar materiais manipuláveis e 

diferenciados para que o aluno consiga interagir com o professor e colegas e adaptar os materiais e 

conteúdos das tarefas ao seu grau de desenvolvimento académico. Estratégias específicas da 

educação especial, definidas para atingir as seguintes metas: garantir a equidade educativa do aluno 

com NEE; garantir a eficácia da adequação do processo de ensino-aprendizagem; promover a 

igualdade de oportunidades e o sucesso educativo; desenvolver competências funcionais que levem 

a uma maior autonomia do aluno; desenvolver a capacidade de agir de forma independente em 

diversos contextos escolares e sociais e promover a inclusão educativa e social. 

   

4.2. Objetivos Gerais da PD 

 

 De acordo com todos estes aspetos descritos, a PD desenvolvida tem como finalidades:  

 a) Promover a implementação de práticas inclusivas na sala de aula do ensino regular, 

pensada a partir de um trabalho colaborativo, fomentando ainda, a reflexão sobre as mudanças 

introduzidas em sala de aula, no fim do processo, sempre numa perspetiva de desenvolvimento 

profissional do professor e envolvência dos alunos na inclusão dos seus colegas com NEE;  

Este objetivo surge no âmbito de um sistema educativo que, atualmente desafia, em 

particular, os professores, a alterar as suas práticas pedagógicas, com vista a um ensino inclusivo, 

capaz de atender a diversidade de necessidades, de todos os alunos que frequentam a Escola. 

Na opinião de Correia e Serrano (2000), em Portugal, as práticas inclusivas, são um objetivo 

prioritário do sistema de ensino, não só da gestão e administração, como também, da generalidade 

dos professores e das escolas. Neste contexto, 
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“Perfigura-se portanto, pertinente o aparecimento de trabalhos de incidência na problemática 

em questão, suscetíveis de contribuir para o aperfeiçoamento reflexivo e, eventualmente, 

para reforçar atitudes e dinâmicas de implementação de culturas organizacionais e 

pedagógicas inclusivas.” (p. 31) 

 

A Escola Inclusiva implica assim, novas competências e novas atitudes dos profissionais que 

nela trabalham, exigindo mudanças concetuais e estruturais, na forma como as escolas respondem à 

diversidade (Rodrigues, 2001). É por isso necessário criar uma nova cultura escolar determinando 

que o aluno é o centro do processo educacional. Isto implica mudanças estruturais sobretudo na sala 

de aula, tanto na utilização de estratégias diversificadas de ensino, como ao nível da dinâmica de 

sala de aula, quer entre alunos, envolvidos mais ativamente na aprendizagem, quer entre 

professores, apontando-se para o desenvolvimento de um trabalho de colaboração entre todos os 

intervenientes (Correia, 2005). 

 

 b) Proporcionar atividades que articulem as estruturas curriculares das duas áreas de atuação 

pedagógica envolvidas no processo – Ensino Regular e Educação Especial – no sentido de 

desenvolver competências académicas, em todo o grupo/turma, aluno com NEE incluído. 

Este objetivo emerge do desafio que é colocado ao ensino regular, na construção de uma 

Escola Inclusiva.  

Se é verdade que a escola é “uma instituição escolar direcionada para as pessoas que moram 

nos alunos” (Rodrigues, 2008) terá de contribuir para que sejam verificadas todas as condições de 

aprendizagem escolar de cada um, de modo a permitir que estes alcancem os resultados pretendidos. 

A escola deve procurar desenvolver um trabalho que crie oportunidades de aprendizagem para todos 

numa “organização atenta às potencialidades de cada aluno” (Azevedo, 2001, p. 161). Wang (1998) 

afirma que a prática inclusiva, nas escolas regulares, evidencia “como as escolas podem 

implementar estratégias novas e eficazes, capazes de ir ao encontro das necessidades educativas de 

uma população cuja diversidade é crescente e cuja educação constitui um enorme desafio” (p. 63).  

Ora, este desafio, passa pela diferenciação, a um nível mais restrito, tendo por base a 

regulação individualizada dos processos e itinerários de aprendizagem (Rodrigues, 2008). Também, 

a seleção apropriada de métodos de ensino adequados às estratégias de aprendizagem de cada aluno 

em situação de grupo, é bastante pertinente (Rodrigues, 2008). Mas não basta que os professores 

apenas adotem o conceito, é necessário que se disponham a prosseguir com o objetivo. Entre outras 

condições, partilhar os seus conhecimentos e formação pode ser um meio de criar momentos 
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didáticos de aprendizagem rica, para todo o seu grupo/turma (Rodrigues, 2007). 

Efetivamente na construção de uma Escola Inclusiva com eficácia, os professores terão que 

reconhecer a sua maneira de estar, de uma forma dinâmica e reflexiva, pois como afirma Nóvoa 

(1995), “se as circunstâncias mudaram, obrigando-os a repensar o seu papel como professores, uma 

análise precisa da situação em que se encontram, ajuda, sem dúvida, a dar respostas mais adequadas 

às novas interrogações.” (p. 98) 

Com o paradigma emergente, da Escola Inclusiva, os professores enfrentam situações que, 

certamente implicam mudanças a todos os níveis, sobretudo nas práticas educativas. As mudanças 

com vista à reestruturação e diversificação das formas de apoio e da implementação de novos 

modelos pedagógicos de cooperação e diferenciação numa abordagem inclusiva, impõem acima de 

tudo, atitudes diferentes por parte dos vários intervenientes educativos, sobretudo dos professores, o 

que significa, antes de mais, a articulação da educação especial e do ensino regular. A estes 

professores cabe assim um papel central no processo educativo e no atendimento a prestar aos 

alunos com dificuldades e problemas escolares (Carvalho e Peixoto, 2000). 

 

4.3. Caraterização da Proposta Didática 

 

 No sentido de responder ao nosso problema e aos desafios que o mesmo nos coloca, criamos 

uma PD que apresenta dois tipos de tarefas – uma enquadrada na área de língua portuguesa e outra 

enquadrada na área de matemática, procurando, ambas, desenvolver competências gerais e 

competências específicas ao abrigo do D.L. Nº3/2008, de 7 de janeiro (art. 17º – alínea a) e alínea 

d)). Nos Quadros 4.1 e 4.2 apresentam-se as competências mobilizadas com a tarefa de Língua 

Portuguesa (LP).  
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Quadro 4.1 

Competências Específicas do 1ºCEB mobilizadas com a tarefa de LP  

 

 

 

Competências 

Específicas 

1ºCEB 

 

 

 

Compreensão do Oral 

 Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens e para cumprir ordens e pedidos; 

 Compreender o essencial de histórias contadas; 

 

Expressão Oral 

 Falar de forma clara e audível; 

 Esperar a sua vez, saber pedir a palavra; 

 Formular pedidos e perguntas, tendo em conta a situação e o interlocutor; 

 Comunicar com autonomia e clareza atendendo à oportunidade e situação; 

 

Leitura 

 Ler textos curtos com alguma fluência; 

 Compreender o essencial dos textos lidos; 

 

Escrita 

 Escrever textos curtos com respeito pelo tema, pelas regras básicas de ortografia e 

pontuação, assegurando a continuidade referencial e marcando abertura e fecho; 

 

 Conhecimento Explícito da Língua 

 Comparar dados para descobrir regularidades no funcionamento da língua; 

 Explicitar regras de ortografia e pontuação; 

 Mobilizar os conhecimentos adquiridos na compreensão e produção de textos orais e 

escritos; 
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Quadro 4.2 

Competências Específicas de Educação Especial mobilizadas com a tarefa de LP  

 

Competências 

Específicas 

Educação 

Especial 

 

 

Linguagem Compreensiva/Expressiva 

 Contar uma pequena história a partir de imagens de forma ordenada; 

 Descrever desenhos, gravuras, letras; 

 Compreender histórias ouvidas; 

 Executar ordens simples com duas ou mais informações relacionadas; 

 Agrupar letras, palavras, desenhos; 

 Descobrir palavras que rimam; 

 

Perceção – Memória Auditiva 

 Discriminar pares de letras e palavras semelhantes; 

 Discriminar fonemas com sons semelhantes; 

 Memorizar e repetir lengalengas; 

 

Perceção – Memória Visual 

 Completar figuras com letras; 

 Identificar imagens; 

 Memorizar e evocar um conjunto de letras, palavras, desenhos; 

 

Orientação Temporal 

 Organizar dados em sequência; 

 Descrever a sucessão da atividade; 

 

Orientação Espacial 

 Discriminar conceitos: início/fim; esquerda/direita; perto/longe – em relação a si, aos 

outros e aos objetos; 

 

Desenvolvimento Pessoal e Social 

 Realizar e ser responsável pelas tarefas que lhe são atribuídas; 

 Integrar-se com os pares nas atividades da sala de aula; 

 Saber enfrentar com confiança situações novas; 

 Saber adotar comportamentos mais adequados á sua inserção no grupo; 

 Desenvolver atitudes sociais no sentido de cooperação e iniciativa; 

 Persistir na execução das tarefas; 

 Aumentar a atenção/concentração; 
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Na tarefa de Matemática, a ser trabalhada na turma, pretende-se abordar os conceitos de número e 

operações bem como identificação e representação de figuras geométricas. Apresenta-se nos 

Quadros 4.3 e 4.4 uma descrição das competências mobilizadas.  

 

Quadro 4.3 

Competências do 1ºCEB mobilizadas com a tarefa de MAT  

 

 

 

Competências 

Específicas 

1ºCEB 

 

 

 

Números e Operações 

 Compreender a noção de número; 

 Ler e representar números; 

 Realizar contagens progressivas dos mesmos; 

 Compor e decompor números; 

 Comparar e ordenar números; 

 Resolver problemas envolvendo relações numéricas, 

 Compreender a adição nos sentidos de combinar e acrescentar; 

 

Geometria e Medida 

      Identificar figuras geométricas; 

 Realizar composições de figuras geométricas; 

 Comparar, transformar e descrever objetos, fazendo classificações e justificando os 

critérios utilizados; 

 Comparar e descrever figuras e sólidos geométricos, identificando semelhanças e 

diferenças; 

Competências Transversais 

 

Raciocínio 

 Explicar ideias e processos e justificar resultados matemáticos; 

 

Resolução de problemas 

 Conceber e pôr em prática estratégias de resolução de problemas, verificando a 

adequação dos resultados obtidos e dos processos utilizados; 

 

Comunicação 

 Representar informação e ideias matemáticas de diversas formas; 

 Expressar processos, oralmente e por escrito, utilizando linguagem e vocabulário 

próprios; 

 Discutir resultados matemáticos; 
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Quadro 4.4 

Competências Específicas de Educação Especial mobilizadas com a tarefa de MAT 

 

Competências 

Específicas 

Educação 

Especial 

 

 

Números e Operações 

 Ler e representar números até 5; 

 Comparar e ordenar os números até 5; 

 Efetuar contagens de forma crescente e decrescente; 

 Praticar as operações de adição e subtração; 

 

Geometria e Medidas 

 Identificar figuras geométricas; 

 Realizar composições; 

 Discriminar conceitos: maior/menor; mais/menos; muitos/poucos; tudo/nada; 

 

Perceção – Memória Visual 

 Discriminar cores e formas; 

 Memorizar e evocar um conjunto de números, cores, composições; 

 

 

Desenvolvimento Pessoal e Social 

 Realizar e ser responsável pelas tarefas que lhe são atribuídas; 

 Integrar-se com os pares nas atividades da sala de aula; 

 Saber enfrentar com confiança situações novas; 

 Saber adotar comportamentos mais adequados á sua inserção no grupo; 

 Desenvolver atitudes sociais no sentido de cooperação e iniciativa; 

 Persistir na execução das tarefas; 

 Aumentar a atenção/concentração; 

 

 

Descreve-se de seguida o processo de elaboração das tarefas mencionadas e caraterizadas. 
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4.4. Conceção e implementação colaborativa 

 

A construção das atividades promove a partilha de ideias, crenças e expectativas de cada 

professora, e inclui ainda a opinião dos alunos de modo a que as atividades escolhidas 

contemplassem não só o desenvolvimento profissional docente, como também as necessidades de 

todos os alunos, incluindo o aluno com NEE. 

Descrevendo este procedimento, afirmamos que este se inicia com a análise conjunta – 

professora do ensino regular e professora de educação especial (PR/PE) – das Orientações 

Curriculares do 1ºCEB e do Decreto-Lei nº3/2008, que legisla as medidas educativas dos alunos 

com NEE e sua aplicação prática. Segue-se um olhar atento sobre a análise das planificações 

propostas para o grupo/turma do segundo ano, e posteriormente, as planificações específicas do 

aluno com NEE. Discutem-se questões relativas ao trabalho desenvolvido até à data de conceção 

desta PD, surgindo de imediato uma reflexão profissional, no sentido de perceber se as respostas 

dadas têm sido adequadas.  

É nesta discussão interativa das docentes que, a supervisão se assume como um constructo 

complexo mas contextualizado dando ao processo a orientação que necessita para adequar o 

problema à sua resolução. Formosinho (2002) afirma que a supervisão leva à aprendizagem através 

do questionamento e da reflexão sistemáticos. Um processo que consiste basicamente na colocação 

e resolução de problemas. Questionada uma determinada situação pedagógica, existe a procura 

consequente de possíveis práticas alternativas com a incorporação de “estratégias para gerar uma 

tensão produtiva ou sintónica e para reduzir a tensão distónica” (p.26). A supervisão torna-se, para 

além de uma ação crítica, uma ação consciencializadora de práticas pedagógicas que se tornam 

produtivas quando fazem sentido no contexto Formosinho (2002). A discussão, neste procedimento 

de conceção, tem então o propósito, de levar os participantes a refletir sobre a implementação de 

propostas inclusivas na sua sala de aula. 

A supervisão permite-nos nesta fase, uma ação multifacetada que encerra tarefas variadas e 

múltiplas aprendizagens – a nível pedagógico, didático, organizacional, cultural e social. Além 

disso, a aprendizagem é bilateral e colateral, isto é, os professores partilham conhecimento que é 

progressivamente coconstruído, sendo colateralmente o aluno quem usufrui e partilha dessa 

construção de conhecimento Oliveira-Formosinho (1997). 

Reunidas para esse efeito, as professoras partilham as suas áreas de conhecimento, com o 

objetivo de articular as competências gerais previstas nas Orientações Curriculares do primeiro 

ciclo do ensino básico e da Educação Especial. Começam por selecionar a área temática de língua 

portuguesa e matemática que pretendem desenvolver, sendo que esta escolha está já condicionada 
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pela especificidade do aluno com NEE. Ou seja, a escolha da temática abordada contempla 

obrigatoriamente competências específicas, do primeiro e segundo ano, do 1ºCEB (nível académico 

em que se encontra o aluno com NEE e nível académico em que se encontra o grupo/turma, 

respetivamente), e competências específicas da Educação Especial (programação definida no PEI 

do aluno com NEE). Neste sentido, foi necessário encontrar aspetos comuns a estas três metas para 

definir com exatidão o ponto de partida do nosso trabalho colaborativo e procurar respostas de 

forma a conseguir envolver as nossas questões de investigação. É nesta altura que ficam decididos 

aspetos como os temas, a duração das atividades, os conteúdos programáticos das mesmas e as 

datas de implementação. 

Depois disto, inicia-se o planeamento e construção das tarefas, englobando estratégias, 

competências, recursos e relações de interdisciplinaridade. Ressalva-se que este não é um trabalho 

simples de estruturação, uma vez que a conceção destas atividades implica uma preocupação 

constante de adequação ao que é preconizado nas Orientações de Ciclo no Decreto-Lei que sustenta 

a área da Educação Especial. As tarefas concebidas em colaboração, entre a professora do ensino 

regular e de educação especial, são apresentadas nos Quadros que se apresentam a seguir.  

No Quadro 4.5 carateriza-se a Tarefa 1, centrada na Língua Portuguesa. A tarefa é descrita 

em 4 fases, Introdução/Motivação, Desenvolvimento, Conclusão e Ir mais além. Para a realização 

desta tarefa torna-se necessário o uso de recursos didáticos, como o cartaz com a lengalenga, 

cartões plastificados com as Letras do Alfabeto e as frases da lengalenga, as fichas de trabalho, 

material de desenho e cartolinas e corda para a construção do livro. 

No Quadro 4.6 apresenta-se a Tarefa 2, dirigida para a aprendizagem da Matemática. A 

tarefa envolve a construção de figuras a partir dos blocos lógicos de um livro para a aprendizagem 

dos números e reconhecimento de cores, padrões, figuras sólidos geométricos a partir da história 

“Quadradinha”. A tarefa está descrita em quatro fases, Introdução/motivação, Desenvolvimento, 

Conclusão e Ir mais Além.  
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Quadro 4.5 

Descrição da Tarefa 1, para aprendizagem das letras 

 

Introdução 

- Apresentação da lengalenga – “Abecedário sem juízo”, através da sua 

leitura por um dos alunos da turma;  

-Exploração oral da lengalenga com o grupo-turma; 

-Partindo da exploração oral da lengalenga em grande grupo, segue-se a 

distribuição dos cartões, aos alunos, com cada uma das frases que compõem a 

lengalenga, mas sem a letra inicial que representa o alfabeto; entrega-se os 

cartões com as letras do alfabeto ao aluno com NEE; 

Desenvolvimento 

- Identificação das letras do alfabeto lengalenga; 

- Leitura individual dos cartões com as frases; 

- Construção da lengalenga no quadro; 

- Escrita, pelos alunos, das letras do alfabeto correspondentes, na ordem 

correta; 

- Associação de letras, pelo aluno com NEE, com a colocação dos seus cartões 

com as letras do alfabeto no lugar correto, desenhado pelos colegas; 

- Distribuição a cada aluno de uma folha com o grafismo da letra do seu cartão 

para desenhar as palavras que compõem a sua frase da lengalenga;  

- Execução do grafismo de todas as letras do alfabeto numa ficha, pelo aluno 

com NEE; 

Conclusão 

- Construção de um livro pelas professoras, a partir dos trabalhos dos alunos, 

com vista a, posteriormente, trabalhar as letras do alfabeto, nomeadamente, no 

seu reconhecimento, identificação e desenho, permitindo fazer vários jogos de 

palavras; 

- Elaboração de uma pequena reflexão de avaliação a partir de uma grelha 

orientada, pelos alunos; 

- Preenchimento, pelo aluno com NEE de uma grelha de autoavaliação, com a 

ajuda da Professora de Educação; 

Ir Mais Além 

Propostas de Trabalho Autónomo 

1. Identificação as palavras que não conhecem; 

2. Pesquisa no dicionário os seus sinónimos; 

3. Elaboração de uma pequena história a partir de cada uma das frases da 

lengalenga;  
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Para a concretização desta tarefa são necessários, como recursos didáticos para a aula, os 

seguintes materiais: 

 - Cartaz com a Lengalenga; 

  - Cartões plastificados com as letras do alfabeto e as frases da lengalenga; 

       - Quadro e giz; 

       - Material de desenho; 

       - Cartolinas e corda para a construção do livro; 

       - Fichas de trabalho elaboradas para a atividade; 

 

Quadro 4.6 

Descrição da Tarefa 2, envolvendo conceitos matemáticos 

 

Introdução 

 

- Apresentação da atividade – “História da Quadradinha”; 

- Exploração oral da história com o grupo-turma; 

Desenvolvimento 

- Divisão da turma em grupos de 4 alunos; 

- Distribuição dos blocos lógicos; 

- Construção de uma composição geométrica com as figuras num 

máximo de 5 por cada diferente (triângulo, quadrado, retângulo, 

círculo), pelos alunos; 

 - Elaboração de uma ficha de trabalho sobre as figuras geométricas, 

com cores, para consolidação dos conteúdos da história, pelo aluno 

com NEE; 

- Contagem das figuras geométricas que compõem as construções dos 

alunos - tarefa realizada pelo aluno com NEE com a ajuda da 

Professora de Educação Especial; 

Conclusão 

- Registo no quadro, pelo aluno com NEE, das figuras e respetivos 

algarismos, concretizado com cartões manipuláveis; 

Ir Mais Além 

Propostas de Trabalho Autónomo 

1.Construção de sequências lógicas sem padrões pré-definidos para 

trabalhar o raciocínio mental e promover a criatividade; 

2. Elaboração de uma ficha de trabalho proposta pelos alunos com 

exercícios relativos;  
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Para a concretização desta tarefa são necessários, como recursos didáticos para a aula, os seguintes 

materiais: 

 - História sobre as figuras geométricas, em formato digital; 

 - Cartões Plastificados com as Figuras Geométricas e os Algarismos; 

 - Blocos Lógicos; 

- Fichas de trabalho elaboradas para a atividade; 

 

4.5. Avaliação 

 

Este procedimento decorreu em diferentes momentos da conceção e implementação da 

proposta didática, e foram tidas em conta a opinião da PR e dos alunos, relativamente aos vários 

parâmetros que se pretendiam avaliar, nomeadamente se a inclusão fomentou um clima de 

colaboração e promoveu a aprendizagem académica dos alunos. 

A avaliação da proposta é feita de forma continuada pelas docentes, no sentido de analisar a 

colaboração entre pares e de que forma as tarefas contribuíram para a sua eficácia. Procurou-se 

compreender, ao longo de todo o processo, se os objetivos traçados foram cumpridos e que aspetos 

devem ser alterados em propostas futuras para validar o cumprimento das metas de inclusão e 

aprendizagem de todo o grupo/turma. 

A título de síntese, este capítulo descreve a fundamentação da nossa proposta didática de 

inclusão no primeiro ciclo do ensino básico.  

Esta proposta consiste em duas tarefas académicas - uma de língua portuguesa e uma de 

matemática - onde se pretende articular as competências de ciclo, dos primeiro e segundo ano, e as 

competências específicas da Educação Especial, com os seguintes objetivos: incluir os alunos com 

NEE, no ensino regular, a partir de um trabalho colaborativo, fomentar a colaboração docente, para 

um desenvolvimento profissional eficiente e ainda, numa visão ambiciosa do processo, promover a 

aprendizagem académica de todos os alunos da turma, incluindo os que apresentam necessidades 

educativas especiais. 
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CAPÍTULO 5 

 

METODOLOGIA 
 

 

“Problema de investigação é sinónimo de propósito ou objeto de estudo.” 

 

Cardona Moltó (2002, p. 68) 

 

A Educação Inclusiva é, atualmente, um objeto de estudo contínuo, tendo em conta que as 

nossas escolas são alvo constante de reestruturações políticas, a este nível. Enquadrada neste 

pensamento, a perspetiva educativa inclusiva continua a suscitar inquietações aos profissionais de 

educação por ser considerada um dos campos do setor educativo que mais pode contribuir para a 

melhoria do processo de ensino/aprendizagem de todos os alunos (Rodrigues, 2006). Segundo o 

mesmo autor (2007), a investigação em Educação Inclusiva permite-nos, “conhecer mais de perto 

os fatores concretos com que se debatem as escolas portuguesas para promover este modelo 

educacional” (p. 9). Ora, ao conhecermos este modelo mais de perto, poderemos de alguma forma 

contribuir para a sua implementação. 

Ao realizar esta investigação, pretendemos conhecer o contributo de uma proposta didática de 

inclusão para alunos com NEE, no primeiro ciclo, analisando de que forma a construção e 

implementação dessas tarefas, afetam a criação de um ambiente inclusivo, a colaboração docente e 

a promoção de aprendizagens.  

Numa análise conduzida por estes objetivos de investigação, o nosso estudo divide-se em dois 

níveis: a) desenvolver uma proposta didática (intervenção); b) avaliar o impacto da proposta, ao 

nível do trabalho colaborativo, da inclusão do aluno com NEE no ensino regular e, da aprendizagem 

académica de todos os alunos. Para responder aos nossos objetivos, formulamos as seguintes 

questões de investigação:  

 

1. Que mudança se observa a nível das perceções / atitudes dos alunos e PR em termos da 

inclusão e colaboração? 

2. Quais as perspetivas dos alunos e da PR em relação à colaboração PR+PE? 

3. Que aprendizagens fizeram os alunos? 

 

Neste capítulo, apresentamos, então, o plano de investigação traçado para o nosso estudo, 

fundamentando a metodologia selecionada. 
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5.1. Fundamentação das opções metodológicas 

 

A metodologia de qualquer investigação deve ser decidida em função das questões que 

tencionamos investigar, uma vez que são estas que estabelecem o quadro teórico conceptual e, 

portanto, a estratégia metodológica a seguir (Yin, 1994). As opções tomadas consideraram no que se 

refere à organização do trabalho empírico, os objetivos propostos para a investigação e também as 

ações fundamentais para precaver a objetividade e o rigor na recolha de dados (André, 1984; Yin, 

1994). Como menciona Lessard-Hebért (1994) “a validade interna de um trabalho é reforçada 

quando o investigador tem a preocupação de descrever a sua metodologia, a fundamentação das 

escolhas, a explicitação das suas fontes e dos métodos utilizados” (p. 77-78). Considerando a 

elaboração concetual como o núcleo fundamental de partida para as estratégias metodológicas de 

qualquer investigação, ao apresentarmos as razões concetuais e metodológicas que foram 

orientando esta investigação, realçamos o posicionamento na abordagem qualitativa que fomos 

seguindo. 

Segundo Yin (1994), a seleção da metodologia de investigação deve ser valorizada de acordo 

com as características das questões fundamentais em estudo. Assim, a justificação da metodologia 

utilizada neste trabalho e a explicação dos procedimentos da recolha de dados, enquadram-se nas 

características de uma investigação qualitativa, permitindo, exatamente, obter “um conhecimento 

intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em vez de um conhecimento objetivo, explicativo e 

nomotético” (Santos, 1987, p.22). Consideramos que esta seria a opção mais adequada porque se 

pretendeu fazer uma descrição do processo estudado, ou seja, da conceção e implementação da PD, 

que construímos para o nosso estudo, interpretando e dando significado à realidade estudada, 

sustentando as conclusões do estudo e as suas limitações (Bogdan & Biklen, 1994). 

Subjacente a esta metodologia adotada, optámos por um “Estudo de Caso” porque como nos 

refere Bell (2004), o estudo de caso pertence a uma família de métodos de investigação que têm em 

comum o facto de se concentrarem em determinado caso, sendo este, muito mais que uma descrição 

de um acontecimento ou circunstância. Esta autora considera que a grande vantagem deste método é 

permitir ao investigador concentrar-se num caso específico ou numa situação e de identificar os 

diversos processos que nele interagem. Acrescenta ainda que, o conhecimento gerado através do 

estudo de caso tem valor único, próprio e singular. 

O estudo de caso qualitativo tem gradualmente adquirido maior preferência no campo da 

investigação, por se considerar uma estratégia consistente. Debruçado sobre situações específicas e 

particulares pretende encontrar o mais característico e básico das diversas situações, caracterizando-

se como uma estratégia de investigação com um vasto caráter descritivo e explicativo (Merriam, 
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1998). Um estudo de caso, para além de conter um vasto caráter descritivo, pode ainda adquirir uma 

capacidade de análise de forma a inquirir as situações e comparar com outras já exploradas 

(Merriam, 1998).  

No entanto, várias são as críticas à fiabilidade dos estudos de caso, alegando possíveis 

interferências do investigador, excessivo tempo de desenvolvimento, falta de rigor e poucas bases 

que proporcionem generalizações para outras situações. Merriam (1998) adverte que no sentido de 

se obter uma descrição fiel da realidade, os dados devem ser necessariamente recolhidos de forma 

sistemática e o estudo planeado metodicamente. Esta perspetiva vai ao encontro de Bell (2004), que 

também considera que “os dados são recolhidos sistematicamente, a relação entre as variáveis é 

estudada e o estudo é planeado metodicamente” (p.23). A autora realça ainda que o estudo de caso 

se interessa pela interação de fatores e acontecimentos, estudando a relação entre as variáveis e que 

apesar da observação e da entrevista serem os métodos mais utilizados, nenhum outro deve ser 

excluído (Bell, 2004). 

Enquadrado na nossa investigação, importa também referir a designação de estudo de caso 

exploratório, sendo que na nomenclatura de Stake (1978, cit. in André, 1984) surge designado como 

estudo de caso instrumental, e segundo o autor, o investigador pode recorrer ao estudo de caso para 

compreender outro fenómeno, ou seja, para procurar chegar a hipóteses de trabalho passíveis de 

transcenderem o caso em si e possivelmente encaminharem para futuras investigações. Almeida e 

Freire (2008) designam estes estudos de caso por estudos de caso único, considerando que se 

constituem como investigações exploratórias ou investigações muito particulares. O estudo de caso 

exploratório contribui principalmente para esclarecer uma situação na qual as informações são 

escassas e sugere-se que seja realizado antes do início da etapa de trabalho de campo. Desta forma, 

parece-nos poder afirmar que o estudo de caso exploratório pode fornecer informações-chave como 

factos e contextos, estabelecendo-se uma base para a formulação das questões de partida e dos 

instrumentos de investigação que deverão ser utilizados. 

Como limitações a este tipo de estudo, apontamos, em concordância com os autores acima 

citados, que este pode levar a constatações prematuras divulgadas como conclusões, apesar da falta 

de profundidade do estudo, pelo que se espera que os investigadores sejam cuidadosos, procurando 

avaliar de forma aprofundada os estudos de caso subsequentes para evitar confirmar constatações 

iniciais. Almeida e Freire (2008) apontam como limitação a baixa validade externa dos resultados e 

das conclusões e a pouca possibilidade de generalização de situações e fenómenos. No entender 

destes autores, a única possibilidade de generalização destes estudos ocorre em situações ou 

fenómenos raros, ou seja, em acontecimentos de variabilidade baixa. 

No que concerne à possibilidade de generalização, André (1984) afirma que cada caso é 
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tratado como único, ou seja, a generalização é encarada como um processo subjetivo, em que o 

reconhecimento de semelhanças ou aspetos típicos ocorre no domínio do indivíduo. Portanto, no 

dizer de Stake (1978, cit. in André, 1984), trata-se de uma generalização naturalística, em que o 

sujeito estabelece a equivalência de um caso particular com outros casos ou situações que já tenha 

vivenciado. Para realizar essa generalização, o sujeito socorre-se de sensações, intuições, perceções 

que, por vezes, não se exprimem em palavras. É assim reconhecida a importância do papel do leitor 

que terá conhecimento para fazer generalizações, desenvolver novas ideias, novos significados e 

novas compreensões, pelo que, “no relato do caso deve estar bem claro a distinção entre a descrição 

e interpretação, evidências primárias e secundárias, afirmações gerais e depoimentos, resumos e 

citações” (Ludke & André, 1984, p. 83). Cumprindo estes parâmetros é possível apresentar a 

informação de modo que esta possibilite múltiplas interpretações, visto que não se pretende que a 

visão do investigador seja a única que representa a realidade, mas que os leitores desenvolvam as 

suas próprias representações. 

Atendendo à importância da credibilidade do estudo de caso, parece-nos fundamental que a 

investigação seja válida e fiável. Sustentadas pelas ideias de autoras como Bell (2004), Carmo e 

Ferreira (1998), Almeida e Freire (2008), procurámos que o nosso estudo tivesse validade interna e 

fiabilidade. Validade interna, em que se garantem que os resultados e a realidade são paralelos, 

recorrendo à triangulação através da comparação de informações recolhidas por vários métodos de 

recolha de dados. Fiabilidade, onde se procura certificar que, havendo hipótese de repetição do 

estudo, os resultados seriam semelhantes. Esta pode ser assegurada com uma descrição 

pormenorizada e rigorosa de como o estudo foi concretizado, ou seja, a descrição das teorias nas 

quais se edifica o estudo, mas, também, a descrição criteriosa dos processos de recolha de dados. 

Almeida e Freire (2008) consideram que a fiabilidade dos resultados nos remete para o grau de 

confiança e exatidão da informação obtida.  

Esta metodologia foi escolhida, por nos parecer a que melhor nos possibilita atingir os 

objetivos do nosso estudo e dar resposta às nossas questões de investigação. 

 

5.2. Participantes 

A investigação decorreu no ano letivo 2010/2011, numa EB1/JI, de um Agrupamento de 

Escolas, do concelho do Montijo. Optámos por este contexto escolar, pelo facto de ser este o local 

de trabalho da investigadora. Situado na zona Este do Montijo, este Agrupamento integra jardins de 

infância e Escolas do 1º Ciclo que distam largos quilómetros, umas das outras, dada a extensão 

territorial das freguesias que o compõem. A EB1/JI onde decorreu o nosso estudo situa-se numa das 

freguesias mais longínquas do concelho, fazendo já fronteira com as planícies ribatejana e 
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alentejana, facto que se traduz na heterogeneidade da população escolar e nos traços rurais que a 

caracterizam (Projeto Curricular de Turma, 2º L, 2010/2011). Neste contexto, podemos referir que o 

nível social e cultural da maioria da população se situa num patamar bastante baixo de instrução 

escolar. Regista-se um elevado índice de abandono escolar e analfabetismo. Estas situações são o 

resultado da falta de apoio que os Encarregados de Educação prestam aos alunos, não respondendo, 

na maioria das vezes, às suas necessidades (Projeto Curricular de Turma, 2º L, 2010/2011). 

O edifício escolar, do tipo Plano Centenário, já possui algumas décadas. Tem quatro salas de 

aula, três a funcionar com turmas do 1º Ciclo e uma com jardim de infância. Para além do edifício 

principal, possui ainda um amplo anexo com várias divisões, razão que se prende com o facto de, 

num passado recente, esta escola ter sido sede de Agrupamento. Atualmente estas infraestruturas 

funcionam para apoio das atividades de enriquecimento curricular e componente de apoio à família. 

No exterior possui um parque para a prática desportiva diversa e um pequeno espaço com diversões 

e areal (Projeto Curricular de Turma, 2º L, 2010/2011). 

A escola funciona no horário normal – 09h30m – 12h30m; 13h30m – 15h30m. A população 

da escola está distribuída por quatro turmas: 2º ano (18 alunos); 3º/4ºano (17 alunos); 1º/3ºano (19 

alunos); JI (20 alunos). O corpo Docente é formado por um Educadora de Infância; três docentes do 

1º Ciclo e um docente de Educação Especial. O corpo não docente é composto pelas auxiliares de 

ação educativa, cozinheira e auxiliares de cozinha (Projeto Curricular de Turma, 2º L, 2010/2011). 

Tendo em conta que a investigação se foca no processo de inclusão de um aluno com NEE, 

começamos por descrevê-lo. O N. é uma criança do sexo masculino, com oito anos de idade, que 

apresenta um diagnóstico de Síndrome de X-Frágil (SXF), revelando um défice cognitivo muito 

grave. Acompanha a turma em atividades de Expressões – Plástica e Física Motora, e nas tarefas 

que envolvam competências de socialização e autonomia, com o objetivo de adquirir interesse e 

motivação pela escola. Não adquiriu ainda as competências básicas no processo de aquisição da 

leitura e da escrita, ou do raciocínio lógico-matemático. Como já foi referido, este aluno encontra-se 

abrangido pelo Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, com as seguintes medidas educativas: art. 17º 

– Apoio Pedagógico Personalizado, nas quatro alíneas, a), b), c) – reforço de competências e 

estratégias pela docente Titular de Turma e d) – reforço de competências específicas pela docente de 

Educação Especial; e art. 18º – Adequações curriculares individuais (1º ano). Na prática, o aluno 

usufrui de um apoio personalizado da PR, nas competências que se relacionam com a língua 

portuguesa e a matemática. No apoio individualizado, em contexto de sala de aula, participa em 

atividades preparadas pela professora de Educação Especial, especificamente destinadas à aquisição 

de competências nas áreas de comunicação/linguagem, cálculo e raciocínio lógico-matemático, 

desenvolvimento pessoal e social (psicomotricidade; perceção; autonomia; socialização). 
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Incluídos neste processo e, constituindo-se assim como participantes do nosso estudo, estão 

ainda a professora do ensino regular (PR) da turma do segundo ano, e os dezassete restantes alunos 

da turma (A), num total de dezanove participantes.  

A titular de turma do primeiro ciclo (PR) tem nove anos de serviço docente e está neste 

Agrupamento desde o ano letivo de 2009/2010. Licenciada no primeiro ciclo, completou em março 

do presente ano, o Mestrado em Educação Especial, na área das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. No entanto, só tem experiência com alunos com NEE, desde que leciona este 

grupo/turma, ou seja, pelo segundo ano consecutivo.  

No que concerne aos alunos da turma, esta é composta por seis raparigas e doze rapazes, com 

idades compreendidas entre os sete e os oito anos de idade. Todos os alunos se conhecem desde o 

ano letivo 2009/2010, incluindo o N., que integra a turma desde o início do primeiro ano. Já tinham 

uma forte relação com a PR, por trabalharem juntos pelo segundo ano consecutivo, e conheceram a 

PE, no decorrer deste ano letivo, paralelamente à nossa investigação. 

  

5.3. Métodos de Recolha de Dados 

Atendendo à natureza do estudo e ao tipo de questões a que procuramos dar resposta, pareceu-

nos adequado recorrer à consulta de textos e documentos escritos (método documental), à entrevista 

semiestruturada (método de inquirição) e à observação, com vista a reunir um conjunto de dados, de 

forma direta ou indireta, possibilitando interpretar e compreender, a partir da experiência vivida, a 

realidade do processo de inclusão de um aluno com NEE, no sistema de ensino regular do 1º CEB. 

Nesta abordagem, caraterizamos os referidos instrumentos e a fundamentação das nossas 

escolhas, salientando as suas vantagens e limitações. Pretendemos ainda, ao selecionar diferentes 

métodos e participantes, e em diferentes momentos do processo, fazer a triangulação dos dados, 

possibilitando maior riqueza e variedade de informação, e tornando a investigação mais credível e 

válida. 

 

5.3.1. Recolha Documental 

 

A investigação principiou com a consulta e análise de documentos oficiais do Agrupamento 

de Escolas e da Escola, como o Regulamento Interno (RI), o Projeto Educativo de Escola (PEE), o 

Projeto Curricular de Escola (PCE), o Plano Anual de Atividades (PAA), o Projeto Curricular de 

Turma (PCT), a Documentação Oficial da Educação Especial referente ao aluno com NEE incluído 

na turma que compõem o nosso objeto de estudo, com o objetivo de compreender melhor o 

contexto onde se processa a inclusão dos alunos com NEE. E ainda, legislação e documentos 
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ministeriais emanados pelo Ministério da Educação. Tendo a documentação oficial uma vincada 

implicação nas políticas educativas, referiu Ozga (2000), a este respeito que, “a leitura de textos 

políticos é (…), uma técnica de investigação ainda pouco desenvolvida, e uma técnica que deveria 

ser mais usada” (p.188), pois ao consultar esses documentos podemos descobrir sinais para a 

investigação em curso. No nosso caso foi essencial consultar a documentação descrita em cima, 

para conhecer o objeto de estudo, os participantes e conceber a PD.  

 

5.3.2. Entrevista 

 

Prosseguimos a recolha de dados, com as entrevistas, sendo que a aplicação deste instrumento 

é fundamental num estudo de caso, pois permite ao investigador compreender a forma como os 

entrevistados avaliam as suas experiências já que, segundo Bogdan e Biklen (1994), ela “é utilizada 

para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do 

mundo” (p.134). Para além disso, as entrevistas foram igualmente úteis porque permitiram 

desvendar alguns aspetos da temática estudada, que o investigador não teria naturalmente previsto 

sozinho e, deste modo, completar o caminho de trabalho sugerido pelo estudo teórico realizado 

(Quivy e Campenhoudt, 2008). Em investigação, este método é frequentemente usado como método 

complementar da observação, uma vez que, permite a obtenção de informações, às quais o 

investigador não tem acesso na observação (Bell, 2004; Bogdan & Biklen, 1994; Carmo & Ferreira, 

1998; Quivy & Campenhoudt, 2008). 

A entrevista distingue-se de outros métodos pelo facto de usar processos fundamentais de 

comunicação e interação humana que, quando convenientemente explorados, podem conduzir o 

investigador a informações e elementos ricos e variados que propiciam a reflexão (Quivy & 

Campenhoudt, 2008). Pode igualmente permitir determinar e investigar pontos de vista, motivos, 

valores, preferências, conexões, crenças, sentimentos e ideias bem como testar respostas. “A grande 

vantagem da entrevista é a sua adaptabilidade. Um entrevistador habilidoso consegue explorar 

determinadas ideias, testar respostas, investigar motivos e sentimentos” (Bell, 2004, p. 118). 

Numa fase inicial, realizámos uma entrevista informal à PR (entrevista exploratória), que 

permitiu identificar os tópicos e as áreas importantes. Segundo Bell (2004), estas entrevistas não 

devem ser muito estruturadas para que o entrevistado se sinta encorajado a falar sobre os seus 

interesses. Com este procedimento conseguimos traçar o percurso da investigação e contactar com a 

realidade vivida pelos sujeitos da investigação. Esta escolha foi baseada nos autores Quivy e 

Campenhoudt (2008), os quais sublinham que, quer as entrevistas exploratórias, quer as leituras 
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exploratórias “contribuem para constituir a problemática da investigação” (p. 69). Importa salientar 

que esta entrevista nos permite auscultar o sentir da docente titular em relação às ideias que detém 

da inclusão e dos procedimentos que adota na sua prática letiva com o grupo/turma, incluindo o 

aluno com NEE. De igual modo, recolher dados sobre as primeiras expectativas face à conceção da 

proposta didática de inclusão. 

Posteriormente, para obtermos, as ideias, crenças e expectativas dos participantes 

relativamente ao processo em estudo, realizámos as entrevistas semiestruturadas, à PR e a todo o 

grupo/turma, que marcaram o fim do processo de conceção e implementação da nossa PD. 

Na condução destas entrevistas foi então, considerada, a orientação de Bogdan e Biklen 

(1994) de seguir uma postura semidiretiva, possibilitando assim, fazer entrevistas que, ainda que 

relativamente abertas, se centralizassem em determinados temas, orientadas por questões gerais. Na 

terminologia de Bell (2004), a entrevista semiestruturada é uma “entrevista guiada ou focalizada” (p. 

141) com uma síntese de temas indispensáveis para serem esclarecidos e que estão determinados 

num guião orientador que pode ser sujeito a alterações. Assim, elaboraram-se quatro guiões de 

entrevista, com objetivos distintos, para a PR e alunos. Dois para as entrevistas iniciais, antes da 

conceção da PD, e dois para as entrevistas finais, depois de implementadas as tarefas (apêndices 4 e 

7). O guião permite ao investigador levantar uma série de tópicos e oferece aos sujeitos a 

oportunidade de ajustar o seu conteúdo (Bogdan & Biklen, 1994). Apesar de se perder a 

oportunidade de compreender o modo como os próprios sujeitos estruturam os tópicos em questão, 

nas entrevistas semiestruturadas, o entrevistador fica com a certeza de obter dados comparáveis 

entre os vários entrevistados. A informação recolhida é cumulativa, pois cada questão determina e 

liga-se à seguinte (Bogdan & Biklen, 1994).  

Optámos pela entrevista semiestruturada por lhe reconhecermos vantagens relativamente aos 

outros tipos e também por nos parecer aquela que melhor permitia ir ao encontro dos objetivos por 

nós estipulados. A vantagem mais evidente deste método da entrevista manifesta-se na interação 

entre o entrevistador e o entrevistado que propicia uma influência recíproca entre quem pergunta e 

quem responde (Bell, 2004; Bogdan & Biklen, 1994; Carmo & Ferreira, 1998; Quivy & 

Campenhoudt, 2008). Estes últimos acrescentam, ainda, o grau de profundidade dos dados 

recolhidos e a flexibilidade que permite recolher os testemunhos dos interlocutores, respeitando a 

sua linguagem e mentalidade. Em relação às limitações da entrevista, estas prendem-se 

essencialmente com o grau de subjetividade e parcialidade do entrevistador e são inerentes à 

flexibilidade desta forma de comunicação entre duas pessoas.  

Como referido em cima, realizámos então, duas entrevistas à PR, uma inicial, em janeiro de 

2011, antes da conceção da PD e uma entrevista final, em junho do mesmo ano, após a 
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implementação da mesma. Ambas decorreram no espaço da sala de aula, após o término de todas as 

atividades letivas e com o devido consentimento da Direção do Agrupamento Escolar. Antecedeu-

se, no entanto, uma conversa informal onde foi explicado o objetivo do trabalho de investigação e 

qual o contributo das informações a recolher com as entrevistas, garantindo um consentimento 

esclarecido. 

No começo das entrevistas, foram explicados os propósitos da investigação, os temas que 

seriam referidos durante o decorrer da mesma e acautelada a confidencialidade das respostas.  

As entrevistas aos alunos seguiram os mesmos procedimentos, e de igual modo, foram 

realizadas no mês de janeiro e no mês de junho, para compreendermos o início e o fim do processo 

em estudo. Pretendíamos recolher no início do estudo, as ideias do grupo no que se refere à 

conceção de atividades práticas que incluíssem o colega com NEE, e as suas expectativas face ao 

trabalho colaborativo das docentes de ensino regular e educação especial. Nas entrevistas finais 

recolhemos a sua opinião relativamente à implementação da PD, e as suas ideias no que se refere à 

mudança de atitudes face à inclusão e trabalho colaborativo, após a concretização da PD. 

As entrevistas decorreram em pequeno grupo, composto por seis alunos cada, num total de 

dezoito, e foram tidos em conta, de igual forma, os procedimentos mencionados em cima. Os 

grupos foram formados pela PR, aleatoriamente. O aluno com NEE foi incluído na entrevista, de 

um dos grupos-alvo, ao fim de várias tentativas infrutíferas de diálogo individual com o mesmo, 

quer pela PR como pela própria investigadora, uma vez que o aluno em contexto individual, não 

respondeu às perguntas dirigidas. O grupo onde se inseriu este aluno foi escolhido pela PR, com o 

objetivo de integrá-lo no meio dos colegas que apresentam um nível cognitivo e comportamental 

mais adequado. 

Acrescentaram-se assim as suas ideias ao longo da transcrição do diálogo com os seus 

colegas. As entrevistas realizaram-se na biblioteca escolar por ser um espaço conhecido dos alunos 

e onde se apela à concentração dos mesmos. Todos estavam autorizados pelos Encarregados de 

Educação a responderam ao que lhes foi solicitado. Todas as entrevistas foram registadas em 

sistema áudio, com a permissão dos entrevistados, e transcritas posteriormente. 

A entrevista pode, de acordo com Bogdan e Biklen (1994) ser utilizada como estratégia 

dominante para a recolha de dados, ou em conjunto com outros métodos, como por exemplo, a 

observação e a análise de documentos. Nesta investigação optámos pela última sugestão, porque a 

utilização dos três métodos tornou possível a obtenção de dados complementares, que pudemos 

cruzar. Sendo eles, em linhas gerais, o conhecimento dos documentos oficiais do Agrupamento, da 

EB1/JI e da Turma, bem como das estruturas curriculares de ciclo para conceção da PD, (pesquisa 

documental), as ideias, e expectativas dos participantes sobre a conceção e implementação da PD 
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(através das entrevistas) e as mudanças na prática letiva do professor, bem como a atitude dos 

alunos da turma face à inclusão do aluno com NEE (através da observação). 

 

5.3.3 Observação 

 

Completamos a recolha de dados com a observação, que serviu de apoio à aproximação do 

objeto de estudo. Ao longo do período de observação, registámos de forma descritiva e reflexiva o 

que considerámos relevantes para o nosso estudo, como: o trabalho desenvolvido pela PR com todo 

o grupo/turma e especificamente com o aluno com NEE, a prática colaborativa entre docentes, o 

interesse dos alunos pelas tarefas e a inclusão do aluno com NEE. Reunimos esses registos escritos 

(apêndice 3), num diário de investigação, para que fosse possível acompanhar todo o processo e não 

apenas o resultado final da aplicação das nossas tarefas. 

Estes dados foram recolhidos, numa fase inicial, durante o mês de fevereiro e março de 2011, 

às quartas-feiras, num total de quatro aulas, duas de língua portuguesa e duas de matemática. Esta 

primeira recolha teve como objetivo fazer o esboço da situação pedagógica, perspetivar o estudo e 

inferir sobre as atitudes dos intervenientes no processo, antes da implementação da PD. 

Posteriormente, numa segunda fase, observou-se a concretização das tarefas em sala de aula, 

atentando aos aspetos cognitivos (aprendizagem de todos os alunos), colaboração entre docentes e 

inclusão do aluno com NEE, aspetos que se relacionam diretamente com os nossos objetivos de 

investigação. A terceira fase foi a observação final do nosso processo, que aconteceu nas duas 

primeiras quartas-feiras de junho, com o objetivo de compreender fundamentalmente, o impacto das 

tarefas, no que respeita à mudança de atitudes dos participantes, promovendo ou não o trabalho 

colaborativo, um ambiente inclusivo em sala de aula e facilitando a aprendizagem de toda a turma. 

O esquema apresentado resume o processo de recolha de dados que acompanhou a nossa 

investigação. 
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Quadro 5.1. 

Etapas da Investigação 

Calendário Métodos de Recolha Participantes 

Conceção 

janeiro 2011 Entrevista Exploratória 
Professora Ensino Regular  

janeiro 2011 Entrevista Semi-Estruturada 

Professora Ensino Regular 

 Alunos 

fevereiro/março 2011 
Observação Inicial 

(4 Aulas) 

Grupo/Turma 

Ação maio 2011  
(2 aulas) 

Grupo/Turma 

 

 

Recolha dados 

 

junho 2011 

 

Observação 

(2 Aulas) 

Grupo/Turma 

 

junho 2011 
Entrevista Semi-Estruturada 

Professora Ensino Regular 

 

junho 2011 
Entrevista Semi-Estruturada 

Alunos 
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5.4. Análise dos dados 

No que concerne à análise de dados, debruçámo-nos sobre o diário de investigação e as 

entrevistas aos participantes, definindo as categorias de análise, que entendemos de maior enfoque 

para a perceção dos resultados que iam ao encontro das nossas questões de investigação.  

A partir destas, procedemos à análise de conteúdo que, na visão de Bardin (2004) é “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (p.33). Ou seja, parece-nos que de acordo com 

esta autora, a análise de conteúdo vai muito para além de um instrumento, uma vez que é “marcado 

por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações” (p.27). Por sua vez, Quivy e Campenhoudt (2008) acrescentam que a análise de 

conteúdo consiste num procedimento que pode ser aplicado a situações muito diversas, que vão 

desde diferentes tipos de documentos escritos até registos não-verbais. Nas perspetivas destes 

autores, a sua aplicação pode incidir não só sobre mensagens contidas em obras literárias como em 

artigos de jornais, atas de reuniões ou mesmo relatórios de entrevistas. Para eles, descodificar estas 

mensagens requer a aplicação de processos técnicos precisos que visam apontar os “termos 

utilizados pelo locutor, a frequência, a disposição e a construção do discurso” (p. 226). 

Consideram que o material simbólico recolhido nas entrevistas de resposta aberta, é 

constituído por respostas muito variadas, por vezes enviesadas e veem na análise de conteúdo uma 

forma de descobrir, para além deste material verbal, algumas atitudes, alguns traços pessoais ou 

mesmo a estrutura cognitiva dos entrevistados. A análise de conteúdo que fizemos na nossa 

investigação foi mais ao encontro desta visão, tendo em conta que não foi nosso objetivo limitar-nos 

a contabilizar frequências e ocorrências dos termos utilizados. Reconhecemos que este 

procedimento técnico pode ser mais preciso por evitar que o investigador se norteie apenas pelos 

próprios valores e padrões acerca da realidade, no entanto, consideramos que na temática da 

supervisão e no processo de inclusão, objeto do nosso estudo, considerar a visão pessoal e as 

vivências dos entrevistados merece também a nossa atenção. 

Segundo Bardin (2004), o recurso a este conjunto de técnicas é útil na análise de 

comunicações, dado que permite compreender para além dos significados imediatos. A utilização 

desta técnica na investigação qualitativa irá permitir na sua opinião, a superação da incerteza e o 

enriquecimento da leitura. 

A autora afirma ainda que, a análise de conteúdo deveria ser aplicada a todas as formas de 

comunicação e que na prática, possui duas funções que podem ou não dissociar-se: uma função 

heurística, que enriquece a tentativa exploratória e aumenta a propensão à descoberta; e, uma 

função de “administração da prova”, em que hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações 
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provisórias podem servir de diretrizes e apelarão para o método de análise sistemática, ou seja, para 

serem confirmadas ou infirmadas (p.25). 

Não obstante as mais-valias inerentes ao fato de termos optado por este método, estamos 

cientes que este tipo de análise acarreta igualmente algumas limitações. A este propósito, Quivy e 

Campenhoudt (2008) afirmam que se por um lado, a análise de conteúdo permite tratar de “forma 

metódica informações e testemunhos que apresentam certo grau de profundidade e complexidade 

(p.227), por outro, este tratamento, nem sempre é fácil de ser concretizado já que este exige um 

elevado rigor metodológico. 

Considerações tecidas face ao método de análise de conteúdo, e após a justificação da nossa 

escolha por este procedimento técnico, facilmente sintetizamos aqui algumas das suas vantagens 

mais evidentes. Em concordância com Quivy e Campenhoudt (2008), todos os métodos de análise 

de conteúdo são adequados ao estudo do implícito, ao estudo daquilo que o locutor não revela 

diretamente no seu discurso. Outra vantagem consiste na neutralidade que é exigida ao investigador, 

ou seja, este é obrigado a manter as suas ideias, valores e juízos afastados de forma a conseguir 

evitar interpretações espontâneas. Um outro aspeto positivo é o facto de ela poder ser realizada de 

uma forma metódica e sistemática, sem prejudicar a profundidade do trabalho. Dado que os objetos 

de análise se encontram em suporte material, escrito ou gravado, tal circunstância permite o acesso 

recorrente ao material recolhido. Já no que concerne as limitações deste procedimento estas 

prendem-se, essencialmente, com a validade dos resultados, a fidelidade, a produtividade da análise 

e as suas condições normativas e limitativas (Quivy & Campenhoudt, 2008). 

Dando continuidade a este procedimento, e tendo por base o objetivo principal do nosso 

estudo – compreender de que forma a elaboração conjunta de uma PD, visa a inclusão de um aluno 

com NEE, e promove aprendizagens na sala de aula do ensino regular, bem como o trabalho 

colaborativo entre docentes – emergiram da leitura dos nossos dados, as seguintes categorias de 

análise.  
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Quadro 5.2  

Grelha de redução de dados 

Questões Categorias 

 Mudança nas atitudes/ perceções 

em relação às NEE e 

problemática da inclusão 

 Ideias sobre NEE 

 Conhecimentos sobre Inclusão 

 Atitudes Inclusivas 

 Práticas Inclusivas 

Perceção sobre a colaboração  

 Atitudes e perceção em relação à colaboração 

 Barreiras ao trabalho colaborativo 

 Benefícios do trabalho colaborativo 

 Aspetos que facilitam o trabalho colaborativo 

Aprendizagens proporcionadas 

do grupo/turma e aluno com NEE 

 

- Académicos (Cognitivo) 

- Sociais (Inclusão) 

 

Em suma, neste capítulo, fundamentamos a metodologia selecionada, optando por o Estudo 

de Caso qualitativo, dado o seu caráter descritivo e explicativo, bem como a possibilidade de 

analisar o processo de conceção e implementação da PD, permitindo-nos responder às nossas 

questões de investigação e atingir os objetivos definidos. Apresentamos os participantes e 

descrevemos cada um dos métodos de recolha de dados, sendo que optamos por recorrer a um 

conjunto (recolha documental, entrevista, observação), que nos possibilitasse fazer a sua 

triangulação, para tornar os resultados do estudo mais credíveis e válidos. 

Esquematizadas as etapas da investigação, descrevemos a análise dos dados, optando pela 

análise de conteúdo, método que consideramos de um elevado rigor metodológico e definimos as 

categorias de análise, expostas numa grelha de redução de dados. 
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CAPÍTULO 6 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo descrevemos os resultados do estudo tendo em conta as questões de 

investigação, Mudança de perceções em relação às NEE e problemática da inclusão, Perceção sobre 

a colaboração e Aprendizagens proporcionadas do grupo/turma e aluno com NEE 

 

 

6.1. Mudanças de Perceções em relação às NEE e Problemática da Inclusão 

 

Considerando a definição de inclusão, verificamos que a PR manifesta algum conhecimento 

relativamente a este conceito. Segundo palavras suas,  

 

“São alunos que apresentam algumas limitações e/ou dificuldades de aprendizagem e 

necessitam de um ensino mais individualizado ou de programas especializados conforme o 

caráter da patologia”. (PR, entrevista inicial) 

 

A PR apresenta um discurso conciso e coerente sobre a inclusão, referindo que atualmente 

existe muita informação sobre este assunto e todos os profissionais têm a obrigação de conhecer os 

princípios inclusivos e as implicações educativas que isso acarreta. Refere ainda que todos os 

alunos devem aprender em conjunto independentemente das suas capacidades ou dificuldades e que 

devem estar incluídos nas suas turmas regulares.  

Os alunos responderam às questões sobre NEE revelando, na maior parte dos casos, 

desconhecimento do conceito e suas condicionantes. Ao serem questionados sobre as suas ideias 

relativas às NEE, associaram o termo “ser especial”, aos resultados académicos e não encararam as 

NEE como algo problemático ou que evidenciasse dificuldades de aprendizagem. “Ser especial” na 

sua perceção implica algo muito bom. Tal como descrevem os alunos, “O J. é especial, porque é o 

melhor da turma” (A, entrevista inicial), ou “temos dois ou três colegas especiais, mas um é mesmo 

muito especial, porque além de tirar notas excelentes tem um comportamento exemplar, como diz a 

minha mãe”. (A, entrevista inicial) 

No entanto, fizemos a experiência e reformulamos as questões para este objetivo voltando a 

questioná-los, desta vez, utilizando a palavra “diferente”. Aqui, as respostas foram unânimes e todos 
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concordaram que o N. é um colega diferente. Curiosamente, constatámos que os alunos nunca 

associaram à sua diferença problemas de aprendizagem. Quando perguntámos porque era diferente, 

surgiram respostas como “porque se baba” (A, entrevista inicial), “porque no recreio faz muitos 

disparates” (A, entrevista inicial), “porque toda a gente diz para termos atenção ao N. porque ele 

não percebe as coisas como nós”. (A, entrevista inicial) 

Assim, constatamos que os alunos embora aceitem e respeitem a presença do seu colega com 

NEE na turma, não compreendem o porquê da sua presença, desconhecendo totalmente o processo 

de inclusão e a importância que têm na vida escolar do N. Como referem alguns alunos,  

 

“O N. é da nossa turma porque anda aqui na escola desde a pré e tem mais ou menos a nossa 

idade”. (A, entrevista inicial) 

 

“Não faz os nossos trabalhos porque não sabe”. (A, entrevista inicial) 

 

“Fica lá a fazer coisas diferentes que a professora S. lhe dá”. (A, entrevista inicial) 

 

Apesar de apresentar ideias sobre inclusão e NEE sustentadas na literatura, a PR aponta várias 

limitações a estes conceitos. Começa por referir as vantagens que a lei apresenta, relativamente à 

inclusão dos alunos com NEE, tais como, a aprendizagem conjunta de todos os alunos, o 

desenvolvimento das suas capacidades de interação social e de autonomia e a garantia de um nível 

de educação que atenda às suas necessidades mais específicas. No entanto, relata-nos que estes 

pressupostos são imediatamente ultrapassados pelas dificuldades de organização curricular que a 

inclusão destes alunos, nas turmas regulares, efetivamente, implica. Dá como exemplo, a 

necessidade de uma colaboração entre alunos e professores, que as condições físicas e humanas das 

escolas não possuem. Para além disso, planificar a aprendizagem e a participação de todos os 

alunos, de acordo com a mesma, é uma tarefa condicionada pela falta de tempo dos profissionais, 

pela não envolvência dos alunos no seu próprio processo educativo e, algumas vezes, até pela 

demissão dos pais como parceiros na educação dos seus filhos. 

Quando direciona o seu diálogo para as suas atitudes face à inclusão do aluno com NEE, 

observamos que a PR tem alguma preocupação em fazer a inclusão do N., mas aponta dificuldades 

na sua prática, afirmando que, a falta de condições físicas e humanas, não permitem, realizar outro 

tipo de trabalho com o aluno. Lê-se no seu discurso, 

“Devia haver mais tempo e condições para os docentes poderem adequar os seus métodos de 

ensino aos alunos com NEE, mas esforço-me por não falhar com o N. e mantê-lo sempre a 
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trabalhar.” (PR, entrevista inicial) 

 

Assim, muito embora a PR, conheça o conceito abordado e tenhas as suas ideias vincadas 

relativamente à inclusão, continua a ver impossibilitado o seu trabalho com os alunos com NEE, 

resultado de vários fatores de entre os quais menciona o sistema de ensino instituído. Com efeito, é 

saliente no seu discurso que a sua atitude pedagógica é regulada pela heterogeneidade do grupo, a 

falta de tempo, a incapacidade de planificar de forma diferenciada assiduamente, a falta de 

condições físicas e humanas na escola e, as extensas orientações curriculares, constituindo todas 

elas barreiras à prática inclusiva em sala de aula.  

No mesmo sentido, também a investigadora observou algumas destas barreiras descritas pela 

PR. Apesar de ter observado, durante as aulas, algum cuidado por parte da PR na apresentação do 

trabalho ao grupo, incluindo o N., regista a falta de tempo e a heterogeneidade do grupo quer ao 

nível académico, quer ao nível comportamental, associado à falta de recursos humanos na escola, 

como fatores que dificultam o trabalho da docente e que impossibilitam o trabalho colaborativo. Tal 

como escreve no seu diário de investigação,  

 

“A Encarregada de Educação (EE) do N. hoje procurou-me para pedir ajuda na orientação dos 

TPC que envio para o N. Pedi à colega que decidíssemos a melhor forma de adequar o 

trabalho das duas e a relação escola-família, e a verdade é que demoramos mais de duas horas 

em reunião as três para chegar a orientações e estratégias inconclusivas (...) esta 

disponibilidade de tempo é voluntária, por isso torna-se impensável fazê-lo com regularidade. 

Que soluções temos a este nível?” (Investigadora, diário de investigação, 09/03/2011) 

 

A impossibilidade de exercer um trabalho colaborativo mais eficiente e assíduo, como 

resultado do trabalho excessivamente burocrático a que é obrigada, diariamente na escola, é uma 

outra barreira ao desenvolvimento de uma educação inclusiva identificada pela PR, e que lhe causa 

insatisfação. A insatisfação da PR por esta situação é partilhada pela investigadora, que escreve a 

dado momento no seu diário de investigação:  

 

“A pressão exercida pelas entidades hierarquicamente superiores obriga os professores a 

descurar o trabalho que gostariam, em colaboração, acredito, concretizar neste grupo/turma, 

para incluir o N., e proporcionar a todos os alunos aprendizagens mais ricas.” (Investigadora, 

diário de investigação, 23/03/2011) 
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É também de referir que as dificuldades identificadas poderão também estar associadas a 

formas de entender as funções da escola regular e da EE. No que concerne à colaboração esta é 

pouco visível no discurso que a PR faz da prática pedagógica. Segundo palavras suas, “O meu 

trabalho na sala de aula é organizado e devidamente planificado de modo a render o tempo escolar. 

Com a PE o trabalho é articulado de modo a contribuir para o sucesso dos alunos com NEE” 

(Grelha de avaliação – tarefa de matemática, 18/05/2011). Este aspeto parece remeter-nos para uma 

lógica não inclusiva de entender a ligação Escola Regular – Educação Especial. Com efeito, 

interpreta-se deste relato que a PR considera o trabalho da PE dirigido apenas ao sucesso dos alunos 

com NEE, e a articulação entre as duas deverá contribuir para isso mesmo. 

As dificuldades de colaboração encontram-se associadas às dificuldades sentidas pela PR na 

ausência da PE, na sala de aula. A PR adequa o trabalho da forma que lhe é humanamente possível, 

contribuindo como pode para o sucesso da sua turma.  

Ao nível organizacional também não encontramos potencialidades para a inclusão do aluno 

com NEE, sendo que segundo a PR, não existe horário para trabalharem em colaboração, nem 

estratégias cooperativas definidas em sala de aula. Articulam a teoria, mas de acordo com a 

investigadora “continuo a observar a turma, e o N. no fundo da sala, com o lugar para a PE trabalhar 

ao seu lado.” (Investigadora, diário de investigação, 16/03/2011) 

Não obstante estas dificuldades, é de referir que a PR concorda que o trabalho em colaboração 

resulta positivamente e melhora os resultados escolares. Numa das reflexões que a PR fez, lê-se, 

“Devemos continuar a planificar e avaliar em cooperação, porque evoluímos no rigor das atividades 

e reforçamos a inclusão do N. na turma, aumentando a qualidade da nossa prática.” (Grelha de 

avaliação - tarefa de língua portuguesa, 04/05/2011) 

Assim, numa ótica de colaboração, a PR concorda mais uma vez, que o seu contributo é muito 

positivo, mas continua a afirmar que são poucas as oportunidades de trabalho colaborativo e há 

ainda um longo caminho a percorrer neste sentido, continuando a apresentar barreiras a este 

procedimento. 

Os alunos apresentam uma visão positiva do processo a este nível. Consideram importante a 

presença do colega porque têm mais uma professora na sala de aula. Embora digam que a 

professora de Educação Especial trabalha apenas com o N., sempre que podem utilizam esse 

recurso na sua sala para tirar dúvidas e pedir apoio em alguma tarefas, privilégio que, segundo os 

mesmos, as outras turmas não têm. Consideram importante a “ligação de amizade que as 

professoras criam uma com a outra” (A, diário de investigação, 08/06/2011) e gostavam muito de 

ter atividades onde todos participassem. Indo ao encontro das ideias da PR, reconhecem no entanto 

que, “não há muito tempo porque a PR está sempre a dizer que têm de dar a matéria toda para os 
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testes.” (A, entrevista inicial) 

Continuando a análise no que respeita à atitude inclusiva da PR em relação ao seu aluno com 

NEE, a partir do seu discurso, registamos que, a mesma não tem muita experiência de trabalho com 

alunos com NEE, e no que se refere especificamente ao N., ainda não tem muito conhecimento da 

sua problemática, ou das implicações educativas que advém desse diagnóstico, embora não 

tenhamos conseguido compreender, a razão porque isso acontece. No decorrer das aulas que 

observou, a investigadora reconhece que a PR, embora tenha algum conhecimento sobre NEE e 

inclusão, no que se refere ao N. em particular e sua problemática, pouco expressa. Isto revela-se na 

forma como entrega trabalho ao aluno, não tendo muito cuidado na seleção dos materiais 

específicos para as implicações pedagógicas do SXF, e ainda, ao não atender às diferentes 

estratégias que podem e devem ser utilizadas com estes alunos, em contexto de sala de aula. O SXF 

tem muitas caraterísticas autistas, devendo ser motivado a cumprir determinadas rotinas, facto que 

não foi observado nas aulas iniciais. Difícil é compreender, a razão por que a PR desconhece grande 

parte das necessidades específicas do seu aluno com NEE e as suas implicações educativas.  

Na perspetiva da PR, embora não generalizável, a mesma considera que há preocupação com 

a inclusão deste aluno, em toda a escola. Não sabemos se isto advém da sua concordância com o 

conceito ou se de uma prática repetida de ações, na realidade da escola, que incute a inclusão dos 

alunos com NEE, em geral. 

 

“Aquilo que eu penso que se tem hoje na escola, é muito mais fruto de uma realidade que se 

foi repetindo, a partir do facto de um determinado núcleo de pessoas que se predispuseram a 

receber este tipo de crianças.” (PR, entrevista inicial) 

 

Avaliando as práticas inclusivas, os participantes demonstram mais uma vez, pouco otimismo 

na melhoria deste tipo de respostas educativas. Segundo a PR, deparamo-nos diariamente com a 

presença das mesmas barreiras descritas em cima, que obrigam a flexibilizar todo o trabalho, não 

chegando a PR a conseguir alcançar muitas das metas delineadas para concretizar o processo de 

inclusão. 

 

“Tento fazer tudo o que é possível, todos os dias, mas confesso que nunca chega. E sempre 

que termina mais uma semana de aulas, vejo que em relação ao N., continuamos no mesmo 

patamar, quer de aprendizagem, quer de inclusão.” (PR, entrevista inicial) 

 

 A investigadora encontrou, nas suas observações, uma prática pedagógica pouco 
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diferenciada, sempre com recurso a materiais que permitam ao aluno trabalhar sozinho e não 

implique um grande questionamento. Este facto deve-se, segundo a mesma, à necessidade da PR ter 

de avançar com os conteúdos previstos para o ano de escolaridade da sua turma, e não conseguir 

desdobrar o seu tempo de forma a explorar as necessidades específicas do N. Do mesmo modo, 

percebe-se no seu discurso, que dificilmente consegue trabalhar com todo o grupo, apresentando 

atividades que incluam o N., porque o programa de conteúdos da turma é sempre muito extenso, 

não possibilitando outro tipo de tarefas escolares. Parece-nos então que, o próprio sistema de ensino 

regular, embora defenda a temática da inclusão, não está preparado para a sua prossecução. 

Refletindo ainda sobre a sua prática pedagógica, a PR pouco adiantou, relatando apenas que, 

 

 “Considero que faço um bom trabalho como professora” e “realço a atenção que tento dar a 

todos os alunos, individualmente, nomeadamente ao N., bem como a preparação do seu 

trabalho, em casa”. (PR, entrevista inicial) 

 

Neste ponto de avaliação das práticas inclusivas, também encontramos relatos dos alunos que 

consideram que a PR faz um bom trabalho, mas não consegue dar atenção ao N., reconhecendo que 

a turma aproveita esses momentos para dispersar do trabalho que lhes foi dirigido e dificultando a 

tarefa da PR. Para alguns deles a presença da professora de Educação Especial na sala é essencial, 

uma vez que “o N. apenas trabalha se tiver alguém sempre ao seu lado” e isso só é conseguido nos 

dias que a professora de Educação Especial dá apoio. 

Durante a fase de implementação da PD é notória uma ligeira mudança de perceções nos 

participantes, uma vez que, analisando o contributo das PD ao nível da inclusão, os relatos dos 

participantes, parecem sugerir que a inclusão funcionou. Segundo a PR,  

 

“Sem dúvida que sendo possível fazer atividades com toda a turma consegue-se incluir todos 

os alunos. De outra forma, não é possível porque o tempo nunca chega para trabalhar com o 

aluno com NEE como se devia.” (Grelha de avaliação – tarefa de matemática, 18/05/2011) 

 

Alunos e PR refletem no fim da PD e concordam que foi neste parâmetro que se conseguiu o 

maior êxito das atividades. Na reflexão escrita no final de cada aula, lemos excertos como, 

 

“Trabalhar atividades que englobem todos os alunos proporciona, um ambiente inclusivo.” 

(PR, grelha de avaliação – tarefa de língua portuguesa, 04/05/2011). 
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“Todos trabalhamos para fazer bem a tarefa com a ajuda de todos e foi muito bom incluir o 

N. nas nossas coisas.” (A, grelha de avaliação – tarefa de matemática, 18/05/2011) 

 

Embora os relatos apresentem ideias convergentes da PR e alunos envolvidos no processo, 

denota-se uma clara diferença de discurso evidenciando uma grande diferença de crenças e 

expectativas relativamente à adoção de práticas inclusivas na sala de aula. A PR está muito menos 

recetiva à mudança e continua a registar no seu discurso, barreiras à inclusão, sejam de caráter 

humano ou material. Os alunos, pelo contrário, já encaram a inclusão como uma atitude possível em 

relação ao N. e nos seus relatos finais já não se encontram descritos obstáculos à sua prossecução. 

No que concerne às ideias sobre NEE e inclusão, o discurso da PR não se alterou 

significativamente, embora assuma que o trabalho de colaboração que envolveu construir as tarefas 

didáticas, tenha sido positivo ao nível das atitudes inclusivas. Revela-nos que a troca de ideias e a 

partilha de informação sobre a educação especial e as práticas de inclusão alertou para determinados 

aspetos que, no seu dia a dia, vai “deixando passar” (PR, entrevista final). Para além disso, a 

consulta de documentos relativos às competências e metas de aprendizagem para o aluno com NEE, 

a que o trabalho conjunto obrigou, promoveu maior conhecimento sobre a problemática da inclusão 

e as transformações a que a mesma implica em sala de aula. 

Nos alunos, conseguimos observar uma grande mudança, a este nível, uma vez que no início 

da investigação desconheciam o conceito de inclusão e as suas ideias sobre esta problemática 

remetiam para definições muito distantes, como, segundo palavras de um aluno, “estar incluído é 

estarmos todos juntos na mesma sala, nós e os melhores alunos” (entrevista inicial). Claramente 

diferente dos seus relatos finais onde registamos, 

 

“Incluir é igual a aceitarmos todos os colegas, no mesmo grupo, mesmo que trabalhem coisas 

diferentes” ou “podemos chamar inclusão quando fazemos uma atividade em que toda a gente 

participa”. (A, entrevista final) 

 

Este excerto dá conta de como os alunos já o veem de forma mais incluída não encarando a 

sua presença como anteriormente, quando consideravam que o N. estava na turma, mas não 

conseguia trabalhar com os colegas, e sim fazendo agora parte do trabalho da turma. 

Relativamente à colaboração, os alunos foram, ao longo do processo, descrevendo esta atitude 

como positiva para a inclusão do N. e no fim das PD reafirmam as suas ideias defendendo que 

trabalhar com as duas professoras é muito mais vantajoso para todo o grupo. Tal como refere um 

aluno, “todos tiram proveito da situação” (A, entrevista final). De igual modo, as atividades 
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planeadas por mais pessoas, na sua visão “são mais ricas” (A, entrevista final) e “acabam por ter 

mais coisas, tornando-se uma coisa divertida para aprender.” (A, entrevista final) 

Em relação às atitudes dos participantes face à inclusão, verifica-se que a PR tem agora mais 

preocupação em fazer a inclusão do seu aluno com NEE, e não lamenta tanto a falta de condições, a 

todos os níveis, tentando de várias formas contornar as barreiras descritas no início do nosso 

processo.  

Com efeito, as aulas após a implementação da PD, foram um pouco diferentes das primeiras, 

tendo a PR mais cuidado na elaboração do seu trabalho com o aluno com NEE, demonstrando mais 

conhecimento sobre ele próprio e sobre as vantagens da inclusão deste aluno, no seu grupo/turma. 

Para além disso, foi observada, nas aulas após a implementação das PD, uma prática pedagógica 

mais diferenciada, bem como uma tentativa mais assídua, por parte da PR, em envolver o N. nas 

atividades da turma. Esse facto, parece estar associado à necessidade de a PR mostrar que está mais 

envolvida no processo de inclusão do aluno com NEE, depois desta investigação, validando o 

contributo que o estudo trouxe à sua prática letiva, no que se relaciona diretamente com a promoção 

de um ambiente inclusivo. Para além disso, permanece a ideia na investigadora de que houve 

mudança nas práticas, mas que possivelmente só aconteceram para o estudo porque “se os 

problemas persistirem” a “atitude inclusiva da PR vai regredir” (diário de investigação, 

08/06/2011). A própria PR dá conta desta ambiguidade: as práticas mudaram, mas as expectativas 

em relação ao futuro não mudaram. Com efeito, no que concerne à avaliação das práticas inclusivas, 

sobressai no discurso da PR a ideia de que os mesmos problemas se vão manter, acabando por ficar 

o trabalho muito aquém do que seria esperado. Continuar-se-ão a preconizar objetivos de inclusão 

que vão estar sujeitos a fatores externos à prática docente e que diminuirão a eficácia do processo 

inclusivo em sala de aula. A PR refere ideias que confirma esta ideia, em palavras como, 

 

“As tarefas foram muito ricas do ponto de vista inclusivo e seria ótimo se conseguíssemos 

realizar outras idênticas. Mas os problemas de falta de tempo e a mudança de professores, 

entre outros aspetos, vai voltar, nos próximos anos e condicionar tudo outra vez.” (PR, 

entrevista final) 

 

6.2. Perspetivas da PR e Alunos em Relação à Colaboração 

 

A PR refere nos seus registos que, a colaboração valoriza a prática e a articulação de saberes 

permitindo construir projetos que vão ao encontro da inclusão que tanto se preconiza na teoria. Na 

sua opinião, a colaboração é muito benéfica permitindo aprofundar o diálogo interdisciplinar e 
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consolidar competências dos currículos do ensino regular e educação especial para uma prática em 

comum. Refere aspetos como a troca de materiais e a partilha das ideias para ultrapassar as 

dificuldades do trabalho com os alunos com NEE e aponta a colaboração como única forma de 

implementar práticas inclusivas em sala de aula, uma vez que se os dois sistemas não se 

articularem, na voz dos seus emissores, as atividades nunca contemplarão as diferentes necessidades 

de todo o grupo/turma. 

Contudo, apesar de idealmente apresentar uma perspetiva defensora do trabalho colaborativo, 

na prática, ela coloca barreiras àquilo que considera fundamental para um trabalho de qualidade 

com os alunos com NEE. No seu discurso vai contrapondo as potencialidades da colaboração, às 

dificuldades que a sua execução traz no dia a dia docente, em exemplos como este, 

 

“Devíamos trabalhar mais vezes juntas para os alunos, mas é impossível, na prática. Eu tenho 

de dar matéria, ela tem de tentar criar no N., alguma autonomia de trabalho e o tempo vai 

passando. Porque são-nos exigidas uma série de coisas e temos isso como prioritário. É muito 

lindo (…) mas depois questionam resultados quantitativos e como é?” (PR, entrevista final) 

 

“Na prática há muito trabalho para a turma, e os NEE não acompanham (…) temos de seguir 

em frente (…) para não perder todos”. (PR, entrevista final) 

 

Circunstâncias como a falta de recursos humanos, materiais, tempo útil fora das atividades 

letivas, disponibilidade humana dos docentes e até incompatibilidade de ideias e feitios, são 

apontados mais do que uma vez pela PR como grandes obstáculos, quando fala sobre a efetiva 

prática colaborativa. Segundo palavras suas,  

 

“Organizamo-nos sozinhas e depois partilhamos as ideias e as alterações, muitas vezes, por 

computador e e-mail (…) para rentabilizar o tempo. E ele já é tão pouco. Materiais, não há 

quase nada. Só o que fazemos e o que cada uma tem. E espaços, as nossas casas. A escola não 

oferece nenhum tipo de condições para trabalhar em colaboração”. (PR, entrevista final) 

 

Relativamente ao processo colaborativo que envolveu a conceção e implementação da nossa 

PD, verifica-se que tanto a PR como os alunos concordam que a colaboração resultou de forma 

positiva e foram cumpridos os objetivos propostos, quer ao nível da inclusão do aluno com NEE, 

quer ao nível da aprendizagem académica de todos os alunos, tal como ilustra o seguinte excerto: 
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“Eu acho que resultou muito bem. Planeámos em conjunto, e as atividades ficaram muito 

boas. Mas é preciso tempo para isso. E não temos condições de preparar coisas assim com 

frequência. A colaboração é uma mais-valia para os alunos e até para nós, que partilhamos as 

dúvidas e os conhecimentos, mas nem sempre é possível no dia a dia.” (PR, grelha de avaliação – 

tarefa de matemática, 18/05/2011) 

 

No entanto, confessa que planear colaborativamente não foi muito fácil porque há imensos 

fatores que condicionam a prática não letiva dos professores. Entende que foi com muito esforço 

que trabalhou colaborativamente para poder partilhar conhecimentos e ideias, sendo que a 

disponibilidade para preparar as atividades é a barreira que surge maior número de vezes, ao longo 

do seu discurso. No entanto refere que foi com enorme satisfação que aplicaram as PD, 

conseguindo a adesão de todo o grupo/turma e, com um resultado bastante satisfatório em todos os 

objetivos a que se propuseram. No que se refere, em particular, ao aluno com NEE considera que 

este processo, em colaboração, proporcionou uma resposta adequada ao nível da sua inclusão, e 

melhorou a qualidade da prática educativa. 

Ainda na ótica da PR, propostas didáticas como a que foi concebida para a investigação, 

obrigam a uma colaboração docente que viabiliza o processo de inclusão e garante de alguma forma 

uma educação que responde à especificidade educativa dos alunos com NEE. 

Na implementação da PD, constatámos que a interação dos participantes causou um impacto 

muito positivo no grande grupo e todos os alunos manifestaram um grande interesse pelas 

atividades, revelando uma ação muito competente de acordo com as suas capacidades. 

Relativamente ao aluno com NEE, podemos interpretar, da observação, que a colaboração entre as 

docentes permitiu mais uma vez, que se criassem condições de partilha de ideias e sugestões 

práticas para que o seu processo de ensino-aprendizagem revelasse o sucesso académico esperado 

em função das adequações que a sua problemática exige.  

Avaliando ainda a prática colaborativa, a PR considera que foi muito importante esta 

investigação, porque este processo inclusivo possibilitou, também, comprovar a eficácia do trabalho 

colaborativo e diminuir a acentuada diferença entre os sistemas – regular e especial – dando lugar a 

um único que tem como objetivo melhorar as respostas educativas de todos os alunos, incluindo os 

que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem. Segundo palavras suas, 

 

“A PD foi o ponto de partida para trabalhar todas as atividades com a envolvência da outra 

docente. Até aqui limitava-me a dar-lhe os meus trabalhos e aceitar o que me propunha, mas 

havendo tempo este é um ponto a mudar no meu dia a dia.” (PR, entrevista final) 
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Interpretamos deste modo que a PR acredita que o envolvimento dos participantes na 

construção de atividades para todo o grupo/turma facilita a inclusão dos alunos com NEE e 

proporciona um efetivo ambiente inclusivo na sala de aula do ensino regular. Considerando o grau 

de adesão dos participantes relativamente às práticas colaborativas, a perspetiva inicial da PR é 

corroborada uma vez que todos se entregaram às tarefas ultrapassando as dificuldades previstas na 

fase de conceção das PD. 

Na visão dos alunos, nos seus discursos finais, interpretamos que estes, encaram o trabalho 

em conjunto como uma mais valia para todos e a motivação provocada pela implementação da PD, 

proporcionou, também alguma mudança nas suas atitudes face ao processo inclusivo do N.. 

Garantem que a partir de agora vão sugerir “momentos de aula (A, entrevista final), em que seja 

possível participarem todos na mesma tarefa. Consideram que foi importante perceber que podem 

ajudar o N. e evidenciaram a sua satisfação com as PD, na medida em que “trabalhar com os 

professores em colaboração, pode ser divertido e muito enriquecedor” (A, entrevista final). Um 

aluno menciona, que, “foi ótimo porque permitiu-nos fazer coisas que não podemos nas outras 

aulas e ensinar o N., aprendendo também a fazer as mesmas coisas que já sabemos, mas de outra 

forma.” (A, entrevista final) 

Outro aspeto a registar das suas entrevistas é o facto de sugerirem que sem colaboração, não 

se consegue fazer atividades como a PD apresentada, uma vez que reconhecem ser necessário um 

trabalho de preparação intensivo para construir tarefas que incluam a especificidade do trabalho do 

colega com NEE e, por outro lado, sem os recursos humanos que envolveram estas atividades não 

seria possível a sua concretização prática. 

Os alunos, antes da PD, assumem não ter grandes perspetivas sobre o trabalho colaborativo, 

pois na opinião de alguns deles, nunca aconteceu nada idêntico nos últimos anos letivos e embora 

esperassem que fosse acontecer algo diferente, não tinham criado nenhuma ideia concreta em 

relação ao trabalho conjunto que viria a acontecer, “Nunca fizemos atividades em grupo” (A, 

entrevista inicial), “ O N. nunca participou no nosso trabalho, porque faz coisas diferentes” (A, 

diário de investigação, 09/03/2011) “Não conseguimos imaginar nada que o N. possa fazer e nós 

também” (A, entrevista inicial). Dessa forma interpreta-se ao longo das entrevistas finais dos alunos 

que nenhuma expectativa em relação à colaboração foi defraudada e foi evidente a impacto positivo 

que a colaboração docente causou nos principais destinatários da PD.  

 

“Não tínhamos ideia que podíamos fazer atividades todos juntos e o N. entrar (…) foi 

espetacular!” (A, entrevista final) 
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“As professoras trabalharam juntas conosco e ficou super giro o que fizemos e da maneira que 

fizemos.” (A, entrevista final) 

 

“Acho que se trabalharmos mais vezes em conjunto e as professoras prepararem as coisas 

assim o N. pode trabalhar coisas parecidas com as nossas.” (A, entrevista final) 

 

Após o trabalho de conceção e implementação da PD, torna-se claro que os participantes 

concordam que o trabalho em colaboração resulta positivamente ao nível da inclusão e melhora os 

resultados escolares. Esta ideia retirada das entrevistas finais converge com as expectativas iniciais 

da PR e alunos no que se refere à colaboração e suas potencialidades face ao processo inclusivo. 

Numa das suas observações, durante a implementação da PD, a investigadora regista a opinião da 

PR,  

 

“Devemos continuar a planificar e avaliar em cooperação, porque evoluímos no rigor das 

atividades e reforçamos a inclusão do N. na turma, aumentando a qualidade da nossa prática.” 

(diário de investigação, 04/05/2011) 

 

 A ideia de que é uma indiscutível vantagem articular os conteúdos das duas áreas envolvidas 

nesta investigação, também ficou visível no discurso da PR, durante a entrevista final. Na sua 

opinião, a prática em colaboração tornou-se um claro fator de mudança, para a melhoria das 

condições de aprendizagem do aluno com NEE e participação de todos os alunos, ou seja, a 

inclusão escolar e social do aluno com NEE no seu grupo/turma, como objetivado na conceção e 

implementação da nossa PD. Este facto vai ao encontro da sua perspetiva inicial, registando-se uma 

diminuição das dificuldades apontadas ao processo colaborativo. 

 

6.3. Aprendizagens dos alunos 

 

Incluir e aprender na visão dos nossos participantes era inicialmente uma tarefa dissociável. A 

PR e os alunos consideravam que a inclusão era apenas social e como o N. não participava 

ativamente nas situações académicas, as tarefas propostas não produziam aprendizagens cognitivas. 

“O N. está na turma mas não aprende como nós” (A, entrevista inicial); “O aluno com NEE está 

integrado para socializar mas o trabalho académico é diferenciado e é difícil incluí-lo nas tarefas 

académicas, até porque aprende a um ritmo muito lento, quando aprende” (diário de investigação, 
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09/03/2011). Com o desenrolar do estudo, fomos encontrando um novo olhar da PR e alunos, em 

relação à possibilidade de articular estes dois conceitos e conseguir alguns resultados positivos, quer 

ao nível cognitivo, quer ao nível da inclusão social do aluno com NEE. 

 

No final da implementação da PD, procuramos que, numa breve reflexão, todos os envolvidos 

no processo, descrevessem a sua avaliação das atividades, nomeadamente nesses dois pontos de 

análise e analisassem os resultados académicos conseguidos com as tarefas, numa grelha de 

avaliação de competências. Para além disso, nas entrevistas finais, PR e alunos foram confrontados 

com as suas expectativas iniciais relativamente às aprendizagens de todo o grupo/turma e inclusão 

do aluno com NEE, num discurso que pretendeu reconhecer as mudanças conseguidas com a PD. 

Numa perspetiva académica, os resultados ilustram que todo o grupo/turma ganhou com a prática 

inclusiva em sala de aula, acionada pela PD. (Grelha de avaliação de competências, 18/05/2011) 

Como já referido anteriormente, na fase de conceção, os participantes apresentavam ideias 

pouco otimistas em relação à aprendizagem académica, sugerindo que o aluno com NEE não 

conseguiria atingir nenhuma das competências propostas nas tarefas, uma vez que as suas 

limitações cognitivas o impediam de realizar qualquer trabalho que incluísse também o grande 

grupo. Especificamente, a PR apresentava uma baixa expectativa, no que se relacionava ao seu 

aluno com NEE e respetivas metas de aprendizagem, argumentando que “o processo é sempre 

igual, avanços e recuos” (PR, entrevista inicial), “acabamos por não ir a lado nenhum” (PR, 

entrevista inicial, embora se defenda “não podemos é desistir.” (PR, entrevista inicial) 

Quando questionada sobre algumas sugestões para incluir o N. em tarefas práticas, da sala de 

aula, a PR não acrescentou muitas ideias à habitual “distribuição de tarefas, eleição de 

representantes de turma, recados, etc.”. Diz-nos, ainda, durante a entrevista, que “não há muitas 

condições de trabalho em conjunto, a menos que se deixe o programa do 2º ano de lado” (Entrevista 

informal, janeiro 2011). Do mesmo modo, a investigadora, nos seus registos de observação iniciais 

relata, “esta atividade sobre reciclagem deveria incluir no mínimo uma tarefa em que o N. pudesse 

participar” (diário de investigação, data), “o aluno com NEE observa o trabalho dos colegas e 

brinca com os materiais que a PR forneceu, não encontro aqui nenhuma intenção pedagógica (…)” 

(Diário de investigação, 09/03/2011). Isto prova-nos que para a PR, a aprendizagem académica do 

N. não é tida em conta. 

Os alunos, partilham as afirmações da PR, ao relatarem que o N. faz sempre o seu trabalho 

isoladamente, porque não acompanha o trabalho da turma e, como tal, não existe possibilidade das 

atividades serem propostas de forma que ele participe efetivamente.  
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Depois de construídas as tarefas e implementada a PD, em sala de aula, o discurso dos 

participantes alterou significativamente, dando lugar a uma perspetiva mais otimista e ambiciosa 

relativamente aos resultados cognitivos, que podem ser produzidos em todo o grupo/turma. 

Verifica-se uma grande satisfação da PR e alunos, pelos resultados conseguidos, tal como o revelam 

os seguintes excertos, 

 

“Resultou bem. Foi possível, todos tirarem proveito das atividades.” (A, grelha de avaliação – 

tarefa de língua portuguesa, 04/05/2011) 

 

“Os alunos de uma forma geral beneficiaram com esta atividade inclusiva porque foi-lhes 

dada a oportunidade não só de demonstrar o que já aprenderam mas também a sua capacidade 

de o aplicar. Cognitivamente conseguiu-se que o aluno com NEE alcançasse mais algumas 

das suas metas de aprendizagens, porque em contexto de grupo e com a envolvência dos seus 

pares na tarefa a sua necessidade de provar capacidades ultrapassou as suas limitações.” (PR, 

grelha de avaliação – tarefa de língua portuguesa, 04/05/2011) 

 

Houve uma mudança de expectativa em relação à possibilidade de evolução a nível 

académico do aluno com NEE. Contudo, tal como o ilustra o excerto seguinte, essa possibilidade 

está intimamente associada às vantagens do trabalho colaborativo. 

 

“Com colaboração, conseguimos atingir alguns objetivos de aprendizagem (…) temos é de 

“obrigatoriamente, trabalhar no mesmo sentido, articular os conteúdos de forma coerente e 

exata, e responder às suas necessidades antes de exigir trabalho académico.” (PR, diário de 

investigação, 08/06/2011)  

 

Os alunos, no final das tarefas, também apresentavam uma expectativa mais alta em relação 

às aprendizagens do N., quando comparado com o seu discurso nas entrevistas iniciais. 

 

“Podemos ajudar o N., fazendo o trabalho com ele.” (A, grelha de avaliação matemática, 

18/05/2011) 

 

“Se a PR nos deixasse, nós colocávamos o N. no meio da turma e um a um íamos ajudando 

nas coisas que ele não conseguisse.” (A, grelha de avaliação – língua portuguesa, 18/05/2011) 
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“Era tão giro fazer coisas de LP e Matemática para o N. perceber.” (A, entrevista final) 

 

“Eu acho que se fossemos nós a ensinar o N. aprendia melhor, porque as professoras sabem 

coisas mais difíceis e ele não entende.” (A, entrevista final) 

 

Neste contexto, os alunos quando questionados, sugerem algumas ideias para desenvolver 

atividades com o N. revelando já algum conhecimento relativamente ao processo de inclusão em 

estudo. Apresentaram algumas tarefas interessantes que podem ser incluídas pela PR na 

planificação do trabalho que especificamente responda às necessidades educativas do N., como por 

exemplo, tarefas de expressão que englobem a Língua Portuguesa e a Matemática, numa visão 

muito mais otimista do processo, como o evidenciam os seguintes excertos: 

 

“Podemos fazer jogos de Matemática com pinturas para o N..”(A, grelha de avaliação de 

matemática, 18/05/2011) 

 

“E se fossem jogos de peças e ajudamos a contar?” (A, entrevista final) 

 

“Com as vogais fazemos uma história e ele percebe.” (A, entrevista final) 

 

“Teatro é muito fixe e dá para todos.” (A, entrevista final) 

 

Já os dados recolhidos na última fase do processo sugerem que, a PR considera as respostas 

conseguidas com a implementação da PD, ao nível cognitivo, eficazes, na medida em que estavam 

adequadas às necessidades quer de todo o grupo/turma, quer da especificidade educativa do N.. Na 

sua perspetiva o N. conseguiu adquirir alguns conhecimentos a partir do caráter lúdico das 

atividades e os restantes alunos consolidaram as competências académicas que já conheciam. 

Remetendo agora a análise, para a aprendizagem ao nível da inclusão, verificamos que este 

foi outro dos parâmetros em que a PD conseguiu um grande sucesso, segundo a opinião de todos os 

participantes. A PR afirma que em atividades como estas, a inclusão funciona até porque “não se 

verifica, nestes momentos, desigualdade entre os alunos” (PR, entrevista final). Situações de aula 

como estas proporcionadas pela PD, a seu ver, possibilitam raros momentos de aprendizagem 

cooperativa. Reflete no seu discurso uma mudança de perspetiva, referindo várias vezes que a ser 

possível ultrapassar as barreiras que enunciou no seu discurso inicial, consegue-se incluir todos os 

alunos nas turmas do ensino regular. 
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Os alunos demonstraram um grande interesse nas atividades, revelando nos seus relatos finais 

que a inclusão pode ser uma forma de encararem os seus colegas com NEE, do mesmo modo que 

encaram todos os seus pares.  

 

“Ao incluirmos o N. vemos as coisas que acontecem, de outra maneira, porque não 

acreditávamos que era possível ele trabalhar conosco e afinal é!” (A, entrevista final) 

 

“Eu sei que o N. é muito diferente de nós, em muitas coisas, mas também consegue aprender. 

E antes não víamos isso. Não sabíamos o que estava a fazer, só que era diferente. Agora sabemos 

que podemos ajudar porque até são coisas que já sabemos fazer dos outros anos.” (A, entrevista 

final) 

 

Consideram que as atividades correram muito bem do ponto de vista inclusivo, pois 

conseguiram perceber o papel do N. na turma e conhecer tanto as suas capacidades, como as suas 

limitações, facto que antes não acontecia porque ele “apenas está presente” (A, entrevista inicial). 

Agora conhecem as suas limitações de forma a conseguir participar na sua aprendizagem. “O N. 

trabalhou em grupo e estivemos a ensiná-lo.” (A, grelha de avaliação – tarefa de língua portuguesa, 

04/05/2011) 

Contudo, questionados sobre o que aprenderam e ensinaram, são curiosas as suas respostas, 

uma vez que consideraram muito pouco a parte académica, referindo na maioria das vezes, 

aprendizagens sociais. Argumentaram que os conteúdos eram fáceis porque “tinha muita coisa do 

1ºano” (A, entrevista final), e que isso também não era o mais importante, porque aquilo que 

aprenderam realmente foi a ensinar o N.. (A, entrevista final). Regista-se que vários alunos deram 

exemplos de momentos das aulas em que ajudaram o N. a participar, e é visível nos seus discursos 

que esse foi o marco mais importante, para o grupo/turma, durante a implementação da PD, “foi 

ótimo ajudar o N. a colocar as letras no sítio correto”, “ler de maneira ao N. entender, é porque 

consigo ajudá-lo a perceber as coisas”, “deixei-o participar na construção dos blocos com figuras 

geométricas”, “fomos nós a perguntar as cores e os números e eu acho que ele gostou disso” – (A, 

grelha de avaliação – tarefa de língua portuguesa e matemática, 04/05/2011, 18/05/2011). Os dados 

revelam que a PD contribuiu para a mudança de perspetiva dos alunos, relativamente à inclusão do 

colega com NEE e possibilitou novas formas de aprendizagem, que não somente a cognitiva. 

Também no que respeita à aprendizagem social do N., os colegas referem que ele próprio 

ganhou com as atividades porque nunca tinha participado de forma tão equitativa. Os materiais 

específicos e a parte lúdica das tarefas foram apontadas, pelos alunos, como as reais possibilidades 
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de concretizar um trabalho inclusivo em sala de aula regular. Referem ainda que a PD foi muito 

importante ao nível da inclusão porque embora já soubessem alguns dos conteúdos das atividades, 

conheceram “maneiras novas aprender as mesmas coisas” (A, entrevista final), e de fazer com que 

todos os alunos trabalhem juntos e “aprendam sempre qualquer coisa.” (A, entrevista final) 

A PR também reconhece a adesão do grupo/turma à PD, identificando a parte prática das 

atividades como impulsionadora da inclusão do aluno com NEE. Neste sentido, menciona que o 

trabalho de investigação proporcionou um ambiente inclusivo na sua sala de aula, dando a todos os 

alunos a possibilidade de interagir socialmente, captando aprendizagens ricas a vários níveis. Falou 

ainda sobre o papel da PD na motivação dos alunos, criando sobretudo para o N., um momento em 

que conseguiu realmente incluir-se, face à disponibilidade do grupo/turma em recebê-lo, no seio da 

concretização do trabalho escolar “os outros alunos participaram com ele nas atividades, ou melhor 

fizeram determinadas coisas com ele durante as aulas. O N. realmente esteve incluído nestas tarefas 

propostas para a investigação.” (PR, entrevista final)  

Todos os participantes apelam à repetição de tarefas como esta, para proporcionar a inclusão 

efetiva do aluno com NEE, embora a PR continue a assumir as várias dificuldade impostas pelo 

sistema de ensino atual, contrapondo com a opinião dos alunos que dizem ser possível praticar aulas 

como estas, na turma, “nem que seja de vez em quando” (A, entrevista final), porque “realmente é 

muito bom para todos incluir o N. nas nossas aulas e não só na sala.” (A, entrevista final)  

Os resultados de uma forma geral apontam para a diferença de expectativas e mudanças da 

professora e alunos, face a todo o processo de inclusão do aluno com NEE. 
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CAPÍTULO 7 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Todos os alunos têm, de uma forma ou de outra, necessidades educativas especiais, e os professores têm de 

estar preparados para os atender”. 

. 

(Bairrão, 1998) 

  

A Escola, como a conhecemos atualmente, enfrenta o enorme desafio de promover a inclusão 

de todos os alunos, independentemente das suas caraterísticas e necessidades. Os profissionais de 

Educação estão cada vez mais conscientes de que vivemos numa sociedade cada vez mais pluralista 

e diversificada numa dinâmica que obriga a uma exigente resposta por parte do sistema educativo. 

Certos da urgência em responder à diversidade de necessidades dos alunos no seio da sala de 

aula do ensino regular e também em capacitar os docentes com competências profissionais que 

respondam aos desafios impostos pela educação inclusiva, resta-nos saber de que forma podemos 

então, facilitar o processo de inclusão criando situações que também favoreçam o desenvolvimento 

profissional dos professores. Este problema que orientou o nosso trabalho deu origem a um estudo 

que se divide em dois níveis: a intervenção – construção de uma proposta didática de inclusão e sua 

implementação – e a avaliação dessa intervenção, que, a nosso ver, deve servir para projetar novos 

trilhos de atuação pedagógica, que respondam não só aos princípios da educação inclusiva no 

atendimento aos alunos com NEE, no contexto do ensino regular, como também às necessidades 

dos professores que têm a seu cargo estes alunos e o dever de adotar práticas inclusivas dentro da 

sala de aula. Assim sendo, esta investigação teve como objetivo conhecer até que ponto, a PD 

afetou, a promoção de um ambiente inclusivo, a perspetiva dos participantes relativamente à 

colaboração e a aprendizagem de todos os alunos. 

De acordo com a literatura, a colaboração é fundamental para o sucesso da inclusão e 

simultaneamente para o desenvolvimento profissional docente (Correia, 2003; Argulles; Hughes; 

Schumm, 2000; Roldão, 2007). Importa nestas considerações finais compreender, então, de que 

forma o processo de conceção e implementação de cariz colaborativo, da proposta didática, facilitou 

a inclusão de um aluno com NEE, levando à mudança das perceções / atitudes dos alunos e PR em 

termos da inclusão e colaboração e à aprendizagem de todos os alunos. 

Os resultados obtidos indicam que a PR tem conhecimento do conceito de inclusão e dos 

princípios da escola inclusiva, reconhecendo o esforço que é necessário para acolher a enorme 

variedade de alunos que constituem as turmas de ensino regular, atualmente. No entanto, e apesar 
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de ter formação na área da Educação Especial, verificamos que na prática, a docente não exerce um 

trabalho que inclua verdadeiramente o seu aluno com NEE.  

A literatura (Correia, 2007, 2008; Serrano, 2005) indica-nos que, o professor é apontado como 

uma peça central para o sucesso da inclusão, dependendo as suas práticas das suas crenças e 

conceções e também da sua atitude, em promover uma mudança efetiva, na sala de aula. Contudo, 

tal como mostram várias investigações neste domínio (Carvalho, 1997; Bueno, 1999; Oliveira, 

2002), os profissionais de educação não se sentem preparados para atender à diversidade e romper 

com as práticas tradicionais, no ensino regular, acabando por acolher os alunos com NEE, sem lhes 

proporcionar uma verdadeira resposta inclusiva (Correia, 2008). Uma vez que as NEE exigem aos 

profissionais em educação, flexibilidade, disponibilidade, além de outros requisitos pessoais 

inerentes à própria personalidade do professor é necessário que os professores adquiram atualizados 

suportes teóricos para planificar novas e renovadas práticas (Oliveira, 2002). Assim, a formação de 

professores impõe-se como meio de atingir uma prática inclusiva eficaz e como fator de valorização 

pessoal e profissional (Bueno, 1999).  

Para as medidas inclusivas e as estruturas de ensino se desenvolverem é necessário que se dê 

especial atenção à formação ministrada, sem deixar de lado a formação de professores 

especializados necessários para que esta política se desenvolva (Correia, 2008). Todos os cursos de 

formação inicial de professores deviam incluir componentes curriculares destinadas à preparação 

dos professores para lidar com alunos com NEE, na perspetiva de um “Educação para Todos” que 

responda às necessidades educativas de cada um, como determina, aliás, o art. 15.º – ponto 2 do 

Decreto-Lei n.º 344/89, de 11 de outubro: “Os cursos regulares de formação de educadores de 

infância e de professores do ensino básico e secundário devem incluir preparação especial no campo 

da educação especial”. No mesmo sentido, a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) refere o 

recrutamento de treino do pessoal docente, considerado como “fator-chave na promoção das escolas 

inclusivas”, em que a preparação do pessoal docente deveria abranger a organização de cursos de 

iniciação a todos os estudantes que se preparam para o ensino, a nível primário ou secundário, tendo 

em vista fomentar uma atitude positiva face à deficiência e desenvolver uma compreensão sobre o 

que pode ser realizado nas escolas com os recursos locais existentes 

Tendo em conta que a docente tem formação na área das NEE, conhece os normativos legais 

que regulam a Educação Especial, bem como a natureza e formas de intervenção, seria de esperar 

que tivesse capacidade para, não só identificar e avaliar o seu aluno com NEE, como intervir junto 

do mesmo. Contudo, apesar de conhecer os normativos legais e de ter um mestrado recente em 

NEE, não foi observada uma prática inclusiva bem sucedida, nesta professora. O seu trabalho é 

essencialmente dirigido ao grupo/turma de referência e o aluno com NEE, participa de forma 
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coletiva, apenas nas tarefas de expressões. Todo o trabalho que está adaptado às suas necessidades 

educativas especiais, é feito de modo individual e, muitas vezes, separado do restante grupo na sala, 

não sendo esta, uma atitude pedagógica, da educação que se pretende inclusiva. Os resultados 

obtidos neste estudo sugerem, pois que a formação enquanto via de desenvolvimento profissional 

docente, não bastou para que esta professora consiga responder à especificidade dos alunos com 

NEE, e consequentemente às suas implicações educativas. 

Mas, por que razão a formação não foi suficiente no atendimento aos alunos com NEE ou que 

outros fatores foram determinantes para que a docente se tivesse visto impossibilitada de 

desenvolver uma prática inclusiva? Reportando aos resultados, observamos vários fatores que 

condicionaram a prática inclusiva, na sala de aula, nomeadamente barreiras de cariz organizacional, 

como a falta de espaço, de tempo, os horários, e a impossibilidade de um trabalho colaborativo, 

muitas vezes até por razões sociais e humanas. Estes aspetos têm sido apontados na literatura como 

sendo determinantes para o desenvolvimento de práticas inclusivas bem-sucedidas (Correia, 2008; 

Rodrigues, 2007, 2008; Sanches, 2009). Para além destes constrangimentos, há ainda a considerar 

outros fatores igualmente realçados na literatura, nomeadamente as atitudes e a resistência à 

inovação. 

As atitudes têm sido identificadas como fatores determinantes na postura e comportamento do 

professor face à diferença educativa dos seus alunos (Alarcão, 2008; Nóvoa, 1992). Como salienta 

Correia (2001), todos os profissionais existentes na escola devem acreditar nas possibilidades de 

sucesso dos seus alunos, quer nos alunos ditos normais quer naqueles que apresentam NEE, 

responsabilizando-se pela aprendizagem de cada um. É, pois, preciso sensibilizar os professores 

para novas formas de pensar, que lhes desvendarão novas possibilidades para o aperfeiçoamento da 

sua prática na sala de aula e fora dela. Esta será a única maneira de atendermos às especificidades 

de todos os alunos, nas classes regulares (Correia, 2008). 

Do mesmo modo, a resistência à inovação é outro aspeto que pode condicionar o 

desenvolvimento de uma nova prática inclusiva. Muitas vezes, os docentes mesmo cumprindo um 

processo formativo na área da Educação Especial, não introduzem mudanças na sua prática letiva, 

em particular com os alunos com NEE. As inovações ficam do lado de fora da sala de aula, porque 

os professores lhe fecham a porta como forma de proteção contra o que é novo, porque a inovação 

muitas vezes suscita reações de antagonismo por parte da comunidade escolar (Rodrigues, 2007, 

2008). No entanto, é essencial encorajar os professores a explorar novas formas de desenvolver a 

sua prática educativa de modo a facilitar a aprendizagem de todos os alunos (Correia, 2003, 2007, 

2008) sendo a colaboração um veículo privilegiado para a construção de novas práticas e de 

situações pedagógicas diferenciadas que possam responder à heterogeneidade do grupo/turma, sob o 
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ponto de vista inclusivo e académico (Ripley, 1997).  

No âmbito deste estudo, foi concebida e implementada, de forma colaborativa, uma PD, com 

os objetivos de a) fomentar um clima de colaboração entre professores e alunos como resposta aos 

desafios que a educação inclusiva coloca; b) procurar que o aluno com NEE desenvolva 

competências gerais de ciclo e competências específicas de educação especial, promovendo, 

simultaneamente, aprendizagens académicas em todo o grupo/turma. 

Os resultados da presente investigação sugerem que, os intervenientes educativos, na 

construção de um novo programa que respondesse à diversidade causou um impacto muito positivo 

no grupo/turma. O aluno com NEE ganhou com o trabalho colaborativo, uma vez que este permitiu 

que se criassem todas as condições para que o seu processo de ensino/aprendizagem atingisse 

alguns dos objetivos almejados. Ao avaliar esta experiência de intervenção específica, a PR diz-nos 

que a colaboração é importante, para conseguir planificar tarefas que obriguem à participação de 

todos os alunos, reconhecendo não ser possível traçar metas tão ambiciosas como as que preconiza 

a inclusão, sem se estabelecerem relações de sinergia entre os parceiros educativos. Este processo 

de conceção e implementação da PD remete-nos então, para um foco de investigação importante, a 

colaboração docente. A este nível, os resultados mostram uma mudança na perceção dos 

participantes, relativamente à forma de atuação, com os alunos com NEE. No início da 

investigação, PR e alunos, reconhecem a importância da colaboração, mas sugerem que este 

trabalho acaba por ser confrontado com obstáculos como a falta de tempo, recursos humanos e 

materiais, obstáculos que, nas suas opiniões, diminuem o seu poder educativo sobre as ações 

pedagógicas, em particular, com o aluno com NEE. Afirmam ainda que, resultado destas barreiras, 

não existe articulação entre docentes, levando a um distanciamento no trabalho entre o ensino 

regular e a educação especial, sendo este aspeto determinante para a estrutura e funcionamento da 

escola (Ainscow, 1995), para o desenvolvimento de respostas eficazes a todos os alunos e para o 

aumento dos níveis de eficiência e de competência dos próprios professores (Correia, 2005).  

Ao longo do estudo, fomos encontrando sempre essas barreiras descritas pelos participantes e 

percebemos que, o sistema de ensino vigente afasta cada vez mais os docentes, quer do trabalho 

dirigido aos alunos, quer do trabalho em conjunto com os colegas. 

 Embora a premissa da inclusão seja cada vez mais preconizada, o facto é que, como se 

comprova no nosso estudo, são vários e constantes os fatores que condicionam a colaboração 

docente, nomeadamente a disponibilidade de tempo e as condições oferecidas pela escola ao nível 

dos recursos materiais e humanos. Desta forma, verifica-se, neste contexto de investigação, que as 

práticas inclusivas não estão a ser asseguradas, pois tal implica uma abordagem cooperativa na qual 

ganha corpo a necessidade de uma implicação conjunta, em trabalho de equipa (Ainscow, 1997). A 
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PR exerce o seu trabalho de forma isolada, sem recurso à PE e, não articula as tarefas que planifica 

para o grupo/turma, com as tarefas propostas na educação especial, para o N., em particular. De 

igual modo, o seu trabalho não tem em conta a participação do aluno com NEE nas atividades, 

sendo, esta sua resposta educativa, diferenciada mas não inclusiva. 

No entanto, no processo de implementação da PD, foi visível uma tentativa de mudança de 

atitude pedagógica da PR, a este nível colaborativo e, essa atitude renovada, transformou a 

motivação do grupo/turma para as tarefas de língua portuguesa e matemática, sendo que com a 

implementação da PD, PR e alunos, assumem ter sido possível contornar algumas das barreiras à 

inclusão e, trabalhar de forma colaborativa, contribuindo para a criação de um ambiente inclusivo. 

Tendo em conta os resultados e a literatura que descreve a importância da colaboração 

concluímos que a inexistência de um trabalho de equipa com fins e meios educativos partilhados 

pode ser encarada como uma forma de exclusão, contrariamente à meta inclusiva que se defende, 

atualmente. Assim, é imperativo que os atores sociais do processo de inclusão disponham de 

atitudes de responsabilização, cooperação, motivação e empenho mútuos e saibam gerir estas 

parcerias, para que consigam construir uma escola verdadeiramente inclusiva. Os nossos dados 

apontam para a necessidade desta dinâmica de atuação, ao observar que uma proposta de inclusão, 

em colaboração, contribui para a adoção de práticas inclusivas e consequentemente para o sucesso 

pessoal, social e académico de todos os alunos que dela beneficiaram. 

Certos de que houve mudanças após este processo em colaboração, importa agora, referir 

outra ideia distinta, discutindo os resultados ao nível da continuidade das mudanças. 

Um resultado a salientar na presente investigação é que apesar de, após a PD e o trabalho 

colaborativo, se terem registado algumas mudanças de prática, a professora de facto não parece 

“acreditar” na mudança e nas suas possibilidades. Isto, porque no final da proposta didática, a 

docente continua a enumerar as dificuldades inicialmente apontadas ao processo de inclusão do seu 

aluno com NEE (falta de tempo, espaço, recursos materiais e humanos, etc.) e apesar de reconhecer 

os benefícios, quer da colaboração, quer das próprias mudanças, ela duvida das possibilidades de, 

no futuro, sozinha, manter o mesmo tipo de práticas. Este resultado leva-nos para outro aspeto: a 

importância de uma intervenção mais global a nível de escola. 

Aqui, a literatura aponta-nos dois níveis distintos, mudanças ao nível organizacional e uma 

cultura de colaboração, que reflita na forma como os profissionais trabalham na escola, mas 

também na forma como se pensa a aprendizagem na sala de aula. 

 Para Leitão (2010), a inclusão implica “construir uma comunidade cooperativa e inclusiva de 

aprendizes, de construir um clima de aceitação, apoio e ajuda mútua” (p. 20). Na perspetiva de 

Sanches (2003), a educação inclusiva não se fará se não forem introduzidos na sala de aula 
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instrumentos diferentes dos que se têm vindo a utilizar. Era nisso que acreditava Freinet, quando 

trabalhava para uma escola que procurava dar resposta aos seus alunos por vezes excluídos do 

sistema, uma escola que podia fazer dos alunos indivíduos autónomos e críticos. Para Correia 

(2006), quando se fala em inclusão, deve-se ter em consideração todo um processo que impõe a 

modificação do contexto escolar (projeto educativo, objetivos educacionais, conteúdos, métodos de 

ensino, processos de avaliação, acessibilidade, etc.). Segundo o mesmo, a educação inclusiva 

remete para a alteração da consciência social, mostrando que não basta à sociedade e à escola ser-se 

democrático, é necessário apostar na inclusão e incluir (Correia, 2006). 

A partir dos nossos resultados, podemos inferir sobre algumas mudanças que são necessárias 

introduzir no sistema para que se facilite a inclusão dos alunos com NEE, no ensino regular. É uma 

tarefa infrutífera operacionalizar mudanças no atendimento aos alunos com NEE, sem que sejam 

alteradas condições decisivas na escolar regular. Recursos humanos e materiais conducentes a uma 

boa prática letiva no geral, horários que satisfaçam as necessidades dos alunos e dos professores, 

espaços que permitam a partilha de trabalho e favoreçam uma cultura de colaboração professores e 

alunos, são alguns dos aspetos a repensar no sistema de ensino para a prossecução de práticas 

pedagógicas eficazes e que atendem bem, todos os alunos que constituem o nosso sistema 

educativo. Urge por isso intervir com eficácia ao nível da escola, modificando o contexto de uma 

forma mais global, criando facilitadores na inclusão destes alunos. 

Assim, um dos aspetos mais pertinentes que, a nosso ver, emerge dos resultados da presente 

investigação e que deve ser alvo de uma discussão refletida para modificar o contexto de 

aprendizagem dos alunos com NEE, e consequentemente desenvolver programas de inclusão para 

trabalhar nas salas de aula do ensino regular, é a criação de uma cultura de colaboração. Tal como 

defendido por Hargreaves (1998), Fullan (2003), (Correia, 2005), que consideram a colaboração 

entre profissionais uma real necessidade face à diversidade da população escolar atual, o presente 

estudo revela que trabalhar em equipa, numa verdadeira de colaboração promove práticas 

educativas eficazes melhorando o desempenho final de todos os alunos e contribuindo para a 

inclusão daqueles que apresentam NEE. 

Consideramos que, se a escola deve promover o desenvolvimento pessoal de todos, de acordo 

com as capacidades diversas de cada um, é imprescindível encarar o grupo/turma como pedra 

basilar de um trabalho inclusivo eficaz. Se atender que a diversidade é, cada vez mais, uma 

realidade dentro das salas de aula, é necessário que os profissionais de educação envolvam os seus 

destinatários e nada melhor do que considerá-los uma fonte enriquecedora para o processo 

educativo, idealizando uma educação que concretize os princípios de equidade (Correia, 2007). 

Rodrigues (2008) refere que o projeto inclusivo pressupõe que professores e alunos possam 
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melhorar a sua aprendizagem e ensino, em classes inclusivas. E isso pode ser conseguido 

desenvolvendo condições que facilitem o desencadear de programas inclusivos.  

No mesmo sentido, uma proposta didática assente em ideias inclusivas e desenvolvida em 

colaboração é essencial para promover a inclusão, e também, numa perspetiva de supervisão, o 

desenvolvimento profissional docente. Com efeito, os resultados do presente estudo confirmam que 

esta forma de desenvolver a PD teve efeitos a nível de “uma cultura de colaboração”, na medida em 

que obrigou à partilha de conhecimentos, expectativas e receios, criando nos intervenientes a 

responsabilidade do seu sucesso em todos os níveis que eram almejados. 

Mas como construir programas de participação ativa para todos os alunos, que inclua 

verdadeiramente os que possuem NEE? 

Segundo Correia (2008), a escola contemporânea pressupõe a existência de um ambiente de 

colaboração onde predominam sentimentos de partilha, participação e amizade. É neste modelo de 

escola que impera a filosofia de inclusão, onde existe envolvimento de todos, criando assim uma 

comunidade coesa, para alcançar as metas da inclusão e conseguir que todos os alunos atinjam o 

máximo das suas potencialidades. De acordo com Sanches (2003), estratégias como trabalho 

cooperativo, intervenção em parceria e aprendizagem com os pares, podem ser postas em prática na 

construção de atividades inclusivas. Na nossa perspetiva, para que isso aconteça é necessário que os 

docentes encorajem todos os seus alunos a participar no processo educativo dos seus colegas com 

NEE, começando por criar atividades na sala de aula que explicitem os princípios da educação 

inclusiva, não ficando este conceito confinado à comunidade adulta. O nosso estudo mostra que a 

conceção de atividades, a partir de uma cultura de colaboração beneficia não só a inclusão dos 

alunos com NEE, como os seus pares sem NEE, de modo a que todos se sentem responsáveis pelo 

processo educativo e pelo sucesso das atividades em que se envolveram. 

Para Nielsen (1999), o professor desempenha um papel fulcral neste sentido, devendo 

transmitir aos alunos sentimentos positivos, afetuosos e proporcionar um ambiente de acolhimento 

confortável, aspetos essenciais para que a experiência educativa tenha sucesso e seja gratificante 

para todos eles. Da mesma forma, para que todos os alunos contribuam para um ambiente inclusivo 

em sala de aula, é necessário que essa aceitação parta do professor e das iniciativas que ele próprio 

conduz para a prossecução desses princípios. Para o mesmo autor, o professor deve começar por 

facultar informações gerais acerca da inclusão e partir para o aluno com NEE em particular, 

expondo subtilmente a sua problemática, de maneira a permitir que os outros alunos ultrapassem 

medos ou alterem conceções incorretas que possam ter a este respeito. 

Para conseguirmos concretizar os princípios de equidade que referimos em cima é 

fundamental esta interação entre alunos com e sem NEE. Na visão de Nielsen (1999), uma forma de 
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conseguir esse ambiente é o recurso á aprendizagem cooperativa, propiciadora de interações entre 

os elementos do grupo. “Quando trabalham de forma cooperativa, os alunos tendem a mostrar um 

maior reconhecimento e a encorajar e apoiar os alunos com necessidades educativas especiais” (p. 

25). Um meio educativo inclusivo proporciona aos alunos com NEE, a oportunidade de interagir 

com outros indivíduos, o que lhe vai facilitar uma melhor preparação e integração na vida em 

sociedade. Por sua vez, os alunos sem NEE, têm a oportunidade de estar em contacto com aqueles 

alunos e perceber a complexidade e a diversidade das caraterísticas humanas, compreendendo que a 

partilha de aspetos comuns e de necessidades excede as diferenças.  

O nosso estudo mostra que a conceção de atividades, a partir de uma cultura de colaboração 

beneficia não só a inclusão dos alunos com NEE, como os seus pares sem NEE, de modo a que 

todos se sentem responsáveis pelo processo educativo e pelo sucesso das atividades em que se 

envolveram. No final do processo, os alunos apresentaram resultados académicos positivos, 

avaliados a partir da grelha de competências e o seu discurso revelou um maior envolvimento na 

tarefa de incluir o colega com NEE. O diário de investigação prova que, nas últimas aulas 

observadas, os alunos tiveram sempre em conta os interesses do N., e no plano do dia a preocupação 

em adaptar as tarefas para que todos participassem, foi visível, diariamente.  

Então como promover uma cultura de colaboração que perdure para além desta intervenção 

específica? Ou como impulsionar a participação dos alunos com NEE no ensino regular, de modo a 

contribuir para o seu sucesso académico? Há que abrir o âmbito da intervenção e não ficar-se só na 

sala de aula, se não fica tudo como era, após terminar esta intervenção pontual, impossibilitando 

uma renovada e assídua prática pedagógica eficaz no atendimento aos alunos com NEE, como 

defende a literatura que sustenta esta investigação (Fullan & Hargreaves, 2001; Correia, 2005; 

Sanches, 2005a). 

Além destas questões que podem transformar-se em novos caminhos de investigação, os 

resultados do estudo, também nos apontam limites significativos no que diz respeito à concretização 

deste tipo de práticas em sala de aula, no ensino regular.  

As barreiras descritas pelos participantes e encontradas também na literatura (Fullan & 

Hargreaves, 2001; Correia, 1999; 2005) são várias, assim como, os fatores que necessitam de ser 

modificados. A colaboração é fundamental mas é apenas um dos aspetos que mudou com esta 

intervenção. A falta de tempo e de recursos materiais e humanos são claras barreiras ao trabalho 

inclusivo em sala de aula, dificultando de forma significativa a adoção de estratégias que 

respondam à especificidade de todo e qualquer aluno, em particular, o que apresenta NEE. 

 Discutidos os aspetos que facilitaram ou não este processo de conceção e implementação da 

PD, para facilitar a inclusão do aluno com NEE, é necessário percebermos agora os resultados desse 
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processo respondendo à nossa terceira questão de investigação. 

É certo que a inclusão é mais do que colocar todos os alunos juntos numa sala de aula. É 

colocar todos os alunos juntos de forma a fazer com que TODOS aprendam e desenvolvam as suas 

potencialidades. E nesse sentido, procuramos com esta PD saber o que aprenderam os alunos com a 

PD, essencial para o sucesso do seu percurso académico. 

Refletindo no impacto da PD, ao nível da inclusão do aluno com NEE, concluímos que as 

atividades surtiram o efeito desejado, uma vez que mais do que estar incluído no grupo/turma 

durante a sua implementação, esta foi uma inclusão participada e os pares sem NEE também se 

sentiram incluídos no processo de ensino-aprendizagem do colega. Nas aprendizagens académicas, 

os resultados apontam para o sucesso de todos os alunos que participaram da PD. Se discutirmos os 

resultados das grelhas de competências mobilizadas em cada uma das atividades de língua 

portuguesa e matemática, verificamos que a PD contribuiu de forma significativa para o sucesso 

pessoal e social (competências específicas de Educação Especial) de todos os alunos, em particular, 

daquele que apresenta NEE e, promoveu a aquisição de várias competências académicas de ciclo 

(competências específicas do 1ºCEB). 

 A literatura diz-nos que, a inclusão deve respeitar as necessidades do indivíduo tanto no 

domínio académico, como nos domínios socio emocional e pessoal pois, “ a criança com NEE 

realmente não se alimenta de sonhos, mas, sim, de práticas educativas eficazes que têm sempre em 

linha de conta as suas capacidades e necessidades” (Correia, 2003b, p. 9). No que respeita aos 

resultados da implementação da nossa PD, não se pode falar de consenso, entre os participantes, 

nomeadamente quanto às aprendizagens conseguidas, mas todos admitem que o seu contributo foi 

positivo em vários domínios, nomeadamente na colaboração entre alunos e professores, na inclusão 

e participação do aluno com NEE no seio do seu grupo/turma e na aquisição de algumas 

competências académicas. Assim, estes resultados são coerentes com o que é apontado por alguns 

autores (Alarcão, 2000; Correia, 2003; 2008; Hargreaves, 1998), quando se referem às vantagens da 

inclusão no processo de ensino/aprendizagem, quer dos alunos sem necessidades específicas de 

aprendizagem, quer aqueles que implicam respostas educativas especiais.  

Consideramos, a partir dos nossos resultados que, a PD contribuiu para a melhoria da 

aprendizagem e acabou por beneficiar todos os alunos. De acordo com a literatura e, como refere 

Bairrão (1998), os alunos “ditos normais” acabam por adquirir mais competências em termos de 

capacidades de cooperação, entreajuda e compreensão em geral do “outro”. De acordo com 

Morgado (2003), estudos realizados comprovam os resultados que encontramos na nossa 

investigação, ao nível da aprendizagem. A presença de alunos com NEE em contextos de ensino 

regular pode estimular as experiências de aprendizagem de alunos ao nível académico e social. De 
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igual modo refere “ Os programas de educação inclusiva promovem também em todos os alunos o 

desenvolvimento de atitudes e valores positivos face à diferença e diversidade, fomentando atitudes 

de cooperação” (p. 76).  

Nos relatos finais, os alunos sem NEE afirmam conseguir agora, lidar melhor com a 

diferença, em termos académicos, uma vez que já conseguem compreender algumas das 

necessidades do colega, podendo sugerir, eles próprios, tarefas que o incluam. Relativamente ao 

aluno com NEE, este conseguiu, a partir da PD implementada, adquirir uma maior participação nas 

atividades curriculares, aumentando também a possibilidade de estabelecer relações sociais com os 

seus semelhantes sem NEE. Na opinião de Kronberg (2003), os alunos com NEE podem tirar 

grandes benefícios de atividades inclusivas como esta, podendo participar ativamente nos currículos 

e instrução ministrados nas classes regulares. Observou-se também, a interação do aluno com NEE, 

com os seus pares, durante as tarefas, num momento rico de aprendizagem, por imitação de 

comportamentos. 

Afirmamos com tudo isto que a conceção e implementação da PD proporcionou vantagens a 

todos os alunos, nomeadamente no apoio académico, nas experiências de domínio social, na 

promoção de atitudes de aceitação, dando forma às palavras de Costa (1996), quando afirma que a 

inclusão “formará uma geração mais solidária e mais tolerante e (…) aqueles que têm problemas, 

dificuldades ou deficiências, aprenderão a conviver no mundo heterogéneo que é o seu” (p. 161). 

Arends (1995) corrobora da ideia que a inclusão é imprescindível, ao referir que, 

  

“As crianças deficientes têm oportunidade de aprenderem comportamentos sociais e escolares 

apropriados a partir da observação e modelagem de crianças não-deficientes. As crianças que 

não sofrem de deficiência também beneficiam, porque deparam desde logo com os pontos 

fortes e os contributos potenciais, bem como as limitações, dos colegas deficientes. O 

ambiente escolar e a sociedade em geral enriquecem-se” (p. 152). 

 

Face ao exposto é certo que, a atitude dos agentes educativos influencia a educação dos 

alunos fazendo toda a diferença, positiva ou negativamente, no que respeita ao seu desenvolvimento 

pessoal, socio emocional e académico (Serra, 2005). Desta forma, as reservas da PR quanto à 

implementação de uma educação inclusiva, por esta apresentar, segundo a mesma, várias e difíceis 

barreiras de concretização, pode excluir a possibilidade de todos os alunos beneficiarem de um 

modelo de atendimento que maximize todo o seu potencial. Neste sentido, os dados sugerem que, 

tenhamos em conta a opinião dos alunos na conceção de atividades que promovam ambientes 

inclusivos na sala de aula, porque se atentarmos às suas ideias, compreendemos que a sua visão 
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otimista do processo de inclusão, pode ser um veículo condutor de uma prática letiva que se quer 

mais rica ao nível da aprendizagem académica de todos os alunos e, ao nível da inclusão pessoal e 

social dos alunos com NEE. 

Analisando os nossos resultados finais acreditamos que aspetos como a articulação de 

conteúdos programáticos, as estratégias lúdicas utilizadas na implementação das atividades e o 

trabalho colaborativo entre docentes e alunos ao longo de todo o processo de conceção e 

implementação da PD, contribuíram para o seu sucesso a todos os níveis que objetivamos. 

Feito o ponto de situação relativamente aos eixos de análise que estruturam esta investigação 

retiram-se algumas conclusões suscetíveis de reflexão para melhoria futura das práticas de ensino 

no atendimento aos alunos com NEE, nas salas de aula regulares. 

O sistema de ensino que temos atualmente, e que se pretende inclusivo, maioritariamente 

recebe e aceita os alunos com NEE, sem que lhes seja prestado um efetivo apoio especializado 

dentro do contexto regular do grupo/turma e práticas inclusivas que respondam á especificidade das 

suas problemáticas (Rodrigues, 2008; Sanches, 2009). A Escola deve por isso, envidar todos os 

esforços para conseguir atender estas crianças e jovens, no meio o menos restritivo possível, com os 

apoios adequados e atendendo às suas capacidades e dificuldades. A Escola terá de dar os primeiros 

passos para promover a colaboração entre todos os profissionais, alunos, famílias e comunidade. 

Não é suficiente que cada sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com 

NEE, desempenhe cabalmente o seu papel e, sim, que em conjunto com todos os outros, seja 

traçado um diagnóstico, avaliação e intervenção adequados para minimizar as suas dificuldades e 

maximizar todo o seu potencial. 

É nesta dinâmica profissional que o professor tem um papel crucial procurando criar 

condições de trabalho colaborativo e novas formas de atuação conjunta para conceber propostas 

didáticas que respondam à diversidade e atendam às necessidades de todos os que intervêm no 

processo de inclusão de crianças e jovens com NEE.  

Por outro lado, de que forma a supervisão, numa ótica de partilha, pode contribuir para uma 

cultura de colaboração, aspeto que se observou essencial, para criar uma educação inclusiva? Do 

modo como é aqui entendida, a supervisão pode, assim, constituir um ato de mudança, assumindo-

se como um momento privilegiado de aprendizagem e construção de conhecimento, que procura 

exercer nos seus sujeitos a capacidade de interagir entre si, projetando novas metas de atuação 

pedagógica. Esta cultura de escola, enriquece a forma de educar, e vai ao encontro do que preconiza 

a escola inclusiva, onde a partilha e a colaboração entre professores visa também, o 

desenvolvimento profissional docente, fator que deve resultar numa ação pedagógica mais refletida 

e, na adoção de práticas que visam responder à especificidade educativa de todo e qualquer aluno. 
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Pedido de Autorização - Direcão do Agrupamento de Escolas PCSI                       
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Tânia Cristina Oliveira da Costa 

Morada 

Telemóvel 

 

 

 

Ex.mo Sr. Presidente da Direção 

 Do Agrupamento de Escolas de P., C. e S.I. 

 

 

 

 

 

 Tânia Oliveira da Costa, Docente de Educação Especial a exercer funções neste 

Agrupamento, e encontrando-se a preparar uma dissertação de Mestrado em Educação – área de 

Supervisão e Orientação da Prática Profissional, na Universidade de Ciências de Educação e 

Psicologia de Lisboa, subordinada ao tema “ O Contributo de uma Proposta Didática de Inclusão 

no 1ºCiclo – Um Estudo de Caso”, vem, por este meio, pedir a V. Exª, que autorize a investigação 

na EB1 de Canha, com a turma do 2ºAno (L). 

 Mais se informa que este processo já tem a anuência da Encarregada de Educação do 

aluno com NEE, principal objeto de estudo, e as entrevistas de grupo realizadas aos restantes alunos 

da turma, dependerão também da autorização dos respetivos Encarregados de Educação. 

 

Pede deferimento, 

                                                  _______________________________________. 
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APÊNDICE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de Autorização Encarregados de Educação                    
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Tânia Cristina Oliveira da Costa 

Morada 

Telemóvel 

 

 

 

 

Ex.mo Sr. (a) Encarregado (a) de Educação 

  

 

 

 Tânia Oliveira da Costa, Docente de Educação Especial a exercer funções nesta Escola, e 

encontrando-se a preparar uma dissertação de Mestrado em Educação – área de Supervisão e 

Orientação da Prática Profissional, na Universidade de Ciências de Educação e Psicologia de 

Lisboa, subordinada ao tema “ O Contributo de uma Proposta Didática de Inclusão no 1ºCiclo – 

Um Estudo de Caso”, vem, por este meio, pedir a Vossa autorização para entrevistar o seu 

Educando, numa dinâmica de grupo focado (5 alunos), com vista à investigação do trabalho para 

implementação de uma proposta didática de inclusão com todos os alunos desta turma.  

 Mais se informa que todo este processo é anónimo e os dados são apenas para efeitos de 

investigação, não tendo qualquer fundamento ou utilização que não esse. 

 

 

 Grata desde já pela sua Atenção. 

 

                 A Mestranda, 

                 __________________________________________. 

 

 

 

Autorizo ________                                                                               Não autorizo_________ 

 

O (A) Encarregado (a) de Educação 

 

___________________________________________. 
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Folha Modelo de Registos de Observação de Aula                      
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REGISTOS DE OBSERVAÇÃO DE AULA 

1ºCEB                                        Ano de Escolaridade: 2º ano 

 
 

1ª Observação 

Data: 

Duração da Aula: 1h e 30m 

 
Tema:  

 

 

 

HORAS DESCRIÇAO da AULA NOTAS 
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APÊNDICE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiões das Entrevistas Iniciais – Docentes/Alunos                       
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ESTRUTURA DO GUIÃO DA ENTREVISTA INICIAL - DOCENTES 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Caraterizar as Docentes participantes; 

 

2. Conhecer as suas perceções no âmbito das Necessidades Educativas Especiais e da 

problemática da inclusão; 

 

3. Compreender as suas atitudes em relação ao conceito geral da inclusão e, à inclusão dos seus 

alunos com NEE, em particular; 

 

4. Reconhecer o modo como as Docentes do Ensino Regular e Educação Especial, avaliam a 

sua atuação individual e desempenho conjunto nas atividades da sala de aula; 

 

5. Perceber de que forma as Docentes encaram a sua prática pedagógica e a descrevem; 

 

6. Recolher dados que permitam construir atividades que englobem a atuação das duas 

Docentes e todo o grupo/turma no sentido de melhorar as respostas inclusivas; 

 

 

Objetivo 1. 

 

Objetivo 

 Geral 

 

Objetivo Específico 

 

Questões 

Caracterizar as Docentes 

 

Caracterização Demográfica 

- Sexo 

- Idade 

- Situação Profissional  

 Caracterização Profissional 

(Formação) 

- Qual é a sua formação inicial? 

- Qual é a sua formação na área da NEE? 

Caracterização Profissional 

(Experiência) 

- Qual o seu tempo total de serviço Docente?  

- Qual a sua experiência de lecionação no 

1ºCiclo? 

- E com alunos com NEE? 
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Objetivo 2/3. 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivo 

Específico 

 

Questões 

Perceções no 

âmbito das NEE 

e problemática 

da inclusão 

Ideias sobre NEE 

- O que representa para si o conceito de NEE? 

- Considera que os Docentes, em geral, conhecem este conceito?  

- E sabem identificar os alunos com NEE, nas suas salas de aula? 

Conhecimentos 

sobre inclusão 

- O que é para si a inclusão? 

- Quais os aspetos que considera facilitadores e os que considera barreiras a 

este conceito? 

- E quais aqueles com os quais concorda e/ou discorda? 

Atitudes  

- Em termos de cultura de escola, parece-lhe que há, na generalidade, uma 

preocupação em fazer a inclusão escolar dos alunos com NEE? 

- E considera que existe disponibilidade individual dos Docentes, para 

adequar os seus métodos de ensino, na sala de aula, aos alunos com NEE? 

Práticas 

- E relativamente ao seu trabalho na sala de aula, quais as mudanças que 

costuma operar na turma para viabilizar a inclusão dos alunos com NEE? 

 

Objetivo 3/4. 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivo 

Específico 

 

Questões 

Posição em 

relação ao seu 

aluno com NEE 

Experiência 

- Em que nível de ensino está a lecionar este ano letivo? 

- Há quanto tempo está com este grupo/turma?  

- E o aluno com NEE já fazia parte da mesma? 

- Encontra-se ao mesmo nível do grupo/turma? 

Conhecimento 

sobre o seu aluno 

e problemática 

- Que tipo de problemática apresenta?  

- Ao nível das aprendizagens, fez aquisição de algumas das competências de 

Ciclo propostas para o grupo/turma? 

Atitude em 

relação à 

inclusão do 

aluno 

- Numa perspetiva de prática pedagógica inclusiva considera a sua resposta 

profissional na sala de aula, adequada a todo o grupo/turma? 

- E relativamente ao aluno com NEE, em particular? 

Práticas 

- Como se desenvolve o trabalho com os alunos com NEE, na ausência da 

Docente de Educação Especial na sala de aula? 

Como caracteriza o nível de adequação das respostas dadas aos alunos com 

NEE, em contexto de sala de aula, pela Docente Titular de Turma/Docente de 

Educação Especial? 

- E em que medida considera que esse trabalho contribui para a melhoria dos 

resultados escolares dos alunos com NEE? 

- Como se encontra organizado o seu trabalho na sala de aula? E com a 
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Docente Titular de Turma/Docente de Educação Especial?  

- Como se encontra organizado o horário semanal colaborativamente com a 

Docente Titular de Turma/Docente de Educação Especial? 

 

Objetivo 5. 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivo 

Específico 

 

Questões 

Perceção da 

prática 

pedagógica 

Pessoal 

- De que forma descreve a sua prática pedagógica, face à heterogeneidade 

do grupo/turma? 

- Que aspeto (s) realça do seu dia a dia, na sala de aula, quer com todo o 

grupo/turma, quer com o aluno com NEE, em particular? 

Colaborativa 

- Em que moldes considera necessária a intervenção da Docente de 

Educação Especial na sala de aula com o grupo/turma /intervenção da 

Docente do Ensino Regular na sala de aula com os alunos com NEE?  

Na presença dos dois, quais as tarefas que o Docente Titular de 

Turma/Docente de Educação Especial desenvolve na sala de aula com os 

alunos com NEE? E com todo o grupo/turma? 

- Como se organizam para planificar o trabalho da sala de aula e 

implementar depois atividades inclusivas? 

- Quais os espaços e materiais, que ambas dispõem para desenvolver a sua 

atividade, quer individual, quer conjunta? 

- Como caracteriza a relação de trabalho mantida entre as duas Docentes? 

Como se articulam os conteúdos programáticos das Docentes Titular de 

Turma e de Educação Especial? 

- Quais as principais dificuldades que sente em termos de cooperação? 

- O que pode fazer para melhorar o trabalho colaborativo das Docentes 

Titular de Turma e Educação Especial? 

- Quais lhe parecem ser as principais necessidades e expectativas de ambas 

as Docentes? 

 

Objetivo 6. 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivo Específico 

 

Questões 

Posição em 

relação às 

atividades 

práticas 

Atitudes 

- Em termos de atividades práticas, o que poderemos fazer para 

trabalhar a inclusão na turma? 

- E para articular competências do 1ºCiclo com Educação Especial? 

- Trabalhando colaborativamente, que expectativas poderemos ter em 

relação ao desenvolvimento académico do aluno com NEE, face ao 

grupo/turma? E vice-versa? 

- Que impacto terão as atividades práticas, em conjunto, na 
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socialização e autonomia do grupo/turma, e no aluno com NEE, em 

particular? E na aprendizagem global, dos mesmos? 

Práticas 

- Que tipo de atividade deveria ser explorada e de que natureza, para 

conseguir uma resposta pedagógica inclusiva? 

- O que pensa que resultaria, melhor, em termos práticos, para todo o 

grupo/turma? Porquê? 

- Que proposta didática poderia elaborar, para o aluno com NEE 

atingir a aquisição de conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, 

inserido no trabalho do grupo/turma? 

Conceções 

- Como encara as metas de aprendizagem do seu aluno com NEE, nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática? 

- De que forma vê o seu papel, enquanto emissor de conteúdos, neste 

âmbito, na sala de aula, com todo o grupo/turma, e posteriormente, em 

relação ao seu aluno com NEE, em particular? 
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ESTRUTURA DO GUIÃO DA ENTREVISTA INICIAL - ALUNOS 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Caracterizar o grupo/turma; 

 

2. Conhecer as suas ideias relativamente à presença de um aluno com NEE, na sua sala de 

aula; 

 

3. Compreender as suas atitudes em relação aos colegas, em geral, e ao aluno com NEE, em 

particular; 

 

4. Perceber de que forma os alunos encaram a prática pedagógica das Docentes e a descrevem; 

 

5. Recolher dados que permitam construir atividades conjuntas que vão ao encontro dos seus 

interesses e englobem o aluno com NEE; 

 

 

Objetivo 1. 

 

Objetivo 

 Geral 

 

Objetivo Específico 

 

Questões 

Caracterizar o grupo/turma 

 

Caracterização Demográfica 

- Sexo 

- Idade 

- Ano Escolar 

Caracterização Escolar 

- Gostas de frequentar esta Escola? Porquê? 

- Gostas da tua turma? 

- O que gostavas que fosse diferente no teu 

grupo de colegas? 
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Objetivo 2/3. 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivo 

Específico 

 

Questões 

Ideias em 

relação às NEE 

Ideias sobre NEE 

- Sabes o que significa ser “especial”? 

- O que pensas sobre isso? 

- E achas que os teus colegas partilham a tua opinião? 

- Sabes identificar se existe, na tua turma, algum aluno com NEE? 

Conhecimentos 

sobre o aluno 

com NEE 

- Consideras que o teu colega com NEE é muito diferente de todos vocês, por 

ter uma Professora de Educação Especial? 

- E sabes o que os teus colegas pensam sobre isso? 

- Qual é, para ti, a grande diferença do teu colega com NEE, em relação a 

todos vocês? 

- Quais são as suas maiores dificuldades? 

Atitudes  

- Como é que vês a presença desse teu colega na sala de aula? Se pudesses 

escolher, continuarias a tê-lo como colega, na turma? 

- E como encaras a presença da Professora de Educação Especial na vossa sala 

de aula? 

- Gostas que o teu colega seja apoiado dentro da sala de aula, ou preferias que 

ele fosse para outra sala com a Professora de Apoio? 

- Achas que os teus colegas tratam o aluno com NEE de forma diferente? E 

tu? Explica-me. 

- Como é o relacionamento da tua turma? O que gostavas de manter? E o que 

mudavas se fosse possível? 

- E em relação ao teu colega com NEE, em particular? 

 

 

Objetivo 5. 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivo 

Específico 

 

Questões 

Perceção da 

prática 

pedagógica 

 

Descrição do 

trabalho 

pedagógico de cada 

uma Docentes 

 

 

- De que forma descreves o trabalho da tua Professora, na sala de aula, com 

a turma, e com o teu colega com NEE? 

- E o trabalho da Professora de Educação Especial? 
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Objetivo 6. 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivo Específico 

 

Questões 

Posição em 

relação às 

atividades 

práticas 

Práticas 

- Em termos de atividades práticas, o que gostarias de fazer para 

trabalhar com toda a turma, as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática? 

- E para ajudar o teu colega com NEE, nas aulas? 

- O que sugeres para construir uma atividade de LP e MAT, que 

permita a participação de todos os teus colegas, incluindo o colega com 

NEE? 
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APÊNDICE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registos de Avaliação das Atividades de LP e MAT – Docentes/Alunos                       
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REGISTO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE – ________________ 
 

 

Ano de Escolaridade:                                                         Professora:  

 

 

 

COMO RESULTOU O QUE 

PLANEÁMOS? 

 

COLABORAÇÃO 

 

 

 

Atitudes do aluno/turma face às atividades e estratégias 

 

 

COMPORTAMENTAL 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSÃO 
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REGISTO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE – ____________________ 
 

 

Aluno (a): 

Ano de Escolaridade:                                  

 

 

 

 

 

O QUE MAIS GOSTEI NESTA 

ATIVIDADE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE APRENDI? 

 

 

 

 

 

 

 

QUE DIFICULDADES SENTI? 

 

 

 

 

 

 

 

SUGIRO OUTRAS 

ATIVIDADES 
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REGISTO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE – MATEMÁTICA – ALUNO COM NEE 
 

 

Aluno (a):  

Ano de Escolaridade:                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vou refletir: 

Conteúdos / Competências 

 

Com facilidade 

 

Com alguma  

dificuldade 

 

Com muita  

dificuldade 

 

Nomeei as figuras geométricas e identifiquei 

as suas cores  

 

   

 

 

Fiz as contagens das figuras nas composições 

 

   

 

Reconheci os algarismos até 5 

 

   

Vou refletir: 

Comportamentos/ Atitudes 

 

   

 

Ajudei os colegas e aceitei ajuda. 

   

 

Participei, com ordem e respeito. 

   

 

Cumpri as minhas tarefas no trabalho 

individual e de grupo. 

   

Gostaria de:  
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REGISTO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE – LÍNGUA PORTUGUESA – ALUNO COM NEE 
 

 

Aluno (a):  

Ano de Escolaridade:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vou refletir: 

Conteúdos / Competências 

 

Com facilidade 

 

Com alguma  

dificuldade 

 

Com muita  

dificuldade 

 

Aprendi letras do alfabeto. 

   

 

 

Descobri letras iguais por associação. 

   

 

Realizei jogos de substituição de letras. 

   

Vou refletir: 

Comportamentos/ Atitudes 

 

   

 

Ajudei os colegas e aceitei ajuda. 

   

 

Participei, com ordem e respeito. 

   

 

Cumpri as minhas tarefas no trabalho 

individual e de grupo. 

   

Gostaria de:  
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APÊNDICE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grelha de Avaliação de Competências de LP e MAT – Alunos 
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Grelha de Avaliação de Competências – Língua Portuguesa 

 

Competências 

Específicas  

1ºCEB 

 

 Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens e para cumprir ordens e 

pedidos; 

I PA TA 

 Compreender o essencial de histórias contadas;    

 Falar de forma clara e audível;    

 Esperar a sua vez, saber pedir a palavra;    

 Formular pedidos e perguntas, tendo em conta a situação e o interlocutor;    

 Comunicar com autonomia e clareza atendendo à oportunidade e situação;    

 Ler textos curtos com alguma fluência;    

 Compreender o essencial dos textos lidos;    

 Escrever textos curtos com respeito pelo tema, pelas regras básicas de ortografia e 

pontuação, assegurando a continuidade referencial e marcando abertura e fecho; 

   

 Comparar dados para descobrir regularidades no funcionamento da língua    

 Explicitar regras de ortografia e pontuação;    

 Mobilizar os conhecimentos adquiridos na compreensão e produção de textos; 
orais e escritos; 

   

(I – Iniciado; PA – Parcialmente Atingido; TA – Totalmente Atingido) 
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Competências 

Específicas  

Educação Especial 

 

 Contar uma pequena história a partir de imagens de forma ordenada; I PA TA 

 Descrever desenhos, gravuras, letras;    

 Compreender histórias ouvidas;    

 Executar ordens simples com duas ou mais informações relacionadas;    

 Agrupar letras, palavras, desenhos;    

 Descobrir palavras que rimam;    

 Discriminar pares de letras e palavras semelhantes;    

 Discriminar fonemas com sons semelhantes;    

 Memorizar e repetir lengalengas;    

 Completar figuras com letras;    

 Identificar imagens;    

 Memorizar e evocar um conjunto de letras, palavras, desenhos;    

 Organizar dados em sequência;    

 Descrever a sucessão da atividade;    

 Discriminar conceitos: início/fim; esquerda/direita; perto/longe – em relação a si, 

aos outros e aos objetos; 

   

 Realizar e ser responsável pelas tarefas que lhe são atribuídas;    

 Integrar-se com os pares nas atividades da sala de aula;    

 Saber enfrentar com confiança situações novas;    

 Saber adotar comportamentos mais adequados à sua inserção no grupo;    

 Desenvolver atitudes sociais no sentido de cooperação e iniciativa;    

 Persistir na execução das tarefas;    

 Aumentar a atenção/concentração;    
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Grelha de Avaliação de Competências – Matemática 

 

 

 

Competências 

Específicas  

1ºCEB 

 

 Compreender a noção de número; I PA TA 

 Ler e representar números;    

 Realizar contagens progressivas dos mesmos;    

 Compor e decompor números;    

 Comparar e ordenar números;    

 Resolver problemas envolvendo relações numéricas,    

 Compreender a adição nos sentidos de combinar e acrescentar;    

      Identificar figuras geométricas;    

      Realizar composições de figuras geométricas;    

      Comparar, transformar e descrever objetos, fazendo classificações e 

justificando os critérios utilizados; 

   

 Comparar e descrever figuras e sólidos geométricos, identificando semelhanças e 
diferenças; 

   

 Explicar ideias e processos e justificar resultados matemáticos;    

 Conceber e pôr em prática estratégias de resolução de problemas, verificando a 

adequação dos resultados obtidos e dos processos utilizados; 

   

       Representar informação e ideias matemáticas de diversas formas;    

       Expressar processos, oralmente e por escrito, utilizando linguagem e vocabulário 

próprios; 

   

 Discutir resultados matemáticos;    

 (I – Iniciado; PA – Parcialmente Atingido; TA – Totalmente Atingido) 
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Competências 

Específicas  

Educação Especial 

 

 Ler e representar números até 5; I PA TA 

 Comparar e ordenar os números até 5;    

 Efetuar contagens de forma crescente e decrescente;    

 Praticar as operações de adição e subtração;    

 Identificar figuras geométricas;    

 Realizar composições;    

 Discriminar conceitos: maior/menor; mais/menos; muitos/poucos; tudo/nada;    

 Discriminar cores e formas;    

 Realizar e ser responsável pelas tarefas que lhe são atribuídas;    

 Integrar-se com os pares nas atividades da sala de aula;    

 Saber enfrentar com confiança situações novas;    

 Saber adotar comportamentos mais adequados á sua inserção no grupo;    

 Desenvolver atitudes sociais no sentido de cooperação e iniciativa;    

 Persistir na execução das tarefas;    

 Aumentar a atenção/concentração;    
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APÊNDICE 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiões das Entrevistas Finais – Docentes/Alunos                      
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ESTRUTURA DO GUIÃO DA ENTREVISTA FINAL - DOCENTES 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Conhecer de que forma a Docente encara o seu trabalho de conceção das atividades 

construídas neste processo; 

 

2. Conhecer o modo como a Docente avalia a sua atuação colaborativa e desempenho conjunto 

na implementação da PD de inclusão proposta; 

 

3. Recolher dados que permitam avaliar a atuação das duas Docentes (PR/PE) e todo o 

grupo/turma no sentido de melhorar as respostas inclusivas; 

 

4. Recolher dados que permitam avaliar o impacto das tarefas de inclusão propostas 

nomeadamente ao nível do interesse, aprendizagem e inclusão de todos os alunos; 

 

5. Conseguir sugestões que possibilitem a construção de novas propostas didáticas para 

promover ambientes inclusivos na sala de aula do ensino regular; 

 

Objetivo 1/2/3. 

Objetivo 

Geral 

Objetivo 

Específico 
Questões 

Perceção da 

prática 

pedagógica 

Colaborativa 

- Considera que a prática educativa proporcionada por este 

processo colaborativo melhorou a qualidade de resposta 

aos alunos? Por exemplo, no que se refere à especificidade 

do grupo/turma e em particular ao aluno com NEE? 

- Como carateriza o trabalho realizado em parceria 

pedagógica com a Docente da Educação Especial, ao longo 

de todo este processo? 

- Considera que propostas como esta estão dotadas de 
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recursos que garantem a colaboração docente, para garantir 

o acesso a uma educação adequada às caraterísticas destes 

alunos? 

 

Objetivo 4/5. 

 

Objetivo 

Geral 

 

Objetivo 

Específico 

 

Questões 

 

 

 

 

 

Posição em 

relação às 

atividades 

práticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitudes 

(Mudanças) 

Pensando na sua prática depois da implementação 

da nossa PD… 

 

- Que importância teve a envolvência de todos os 

alunos e da Professora de Educação Especial, na 

conceção, desenvolvimento e implementação da PD? 

- Acha que este envolvimento promove uma educação 

inclusiva de qualidade?  

- Acredita que planificar em colaboração, pode facilitar 

o seu trabalho com alunos com NEE e potenciar a 

inclusão? 

- Como perceciona o grau de adesão das professoras e 

alunos, relativamente às mudanças nas práticas, que a 

inclusão de alunos com NEE implica? 

- O que considera necessário melhorar para aperfeiçoar 

as respostas inclusivas na sua prática pedagógica? 

- Considera que a formação de professores é relevante 

para a construção de uma escola onde todos os alunos, 

incluindo os alunos com NEE, tenham acesso a uma 

educação de qualidade? 

- Essa formação fará a diferença nas atitudes dos 

professores e na possibilidade de mudanças na sua 

prática pedagógica, no que se refere ao atendimento de 

alunos com NEE? 
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Posição em 

relação às 

atividades 

práticas 

 

 

Resultados 

 

- Para si, qual foi a eficácia das respostas que 

obtivemos com a PD? 

- Como carateriza o nível de adequação das respostas 

conseguidas com a PD, ao nível do interesse e 

aprendizagem dos alunos? 

- E no que respeita à inclusão? 

- Em que medida este trabalho contribui para a 

melhoria dos resultados não só dos alunos, mas da 

própria Escola? 

- Pensando no N. em particular, acha que as atividades 

contemplaram a adequação das respostas educativas às 

suas necessidades específicas? 

- E como encara os resultados conseguidos com a PD? 

- O aluno com NEE conseguiu adaptar-se ao contexto e 

desenvolver-se e/ou adquirir conhecimentos? 

- Na sua opinião, pensa que todos os alunos da turma 

beneficiaram com esta PD? 
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ESTRUTURA DO GUIÃO DA ENTREVISTA FINAL - ALUNOS 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Compreender de que forma os alunos viveram o processo de inclusão tendo em conta as 

atividades e o modo como foram implementadas num trabalho colaborativo das Docentes; 

 

2. Explorar os aspetos que eles mais gostaram nas atividades e confrontando as suas 

expectativas com as suas vivências; 

 

3. Recolher dados que permitam avaliar o impacto da PD ao nível do interesse, aprendizagem e 

inclusão de todo o grupo/turma; 

 

4. Conseguir sugestões que possibilitem a construção de novas PD no sentido de proporcionar 

ambientes inclusivos na sala de aula do ensino regular; 

 

Objetivo 1. 

 

Objetivo 

Geral 

 

Objetivo 

Específico 

 

Questões 

Perceção da 

prática 

pedagógica 

 

Visão do 

Processo 

 

 

Vamos recordar as atividades que fizemos todos em 

conjunto… 

- Que aspetos gostaram mais? 

- E o que acham da forma como correram? 

- Foram difíceis ou fáceis, na vossa opinião? 

- O que aprenderam? 

- E relativamente ao N., acham que ele aprendeu? 

- Foi possível o N. participar nas propostas das professoras? 

Acham que houve inclusão do N. no trabalho da turma? 

 

Natureza das 

Atividades 

 

- Em relação ao conteúdo das nossas atividades o que pensam 

sobre isso? 

- Teve importância, para vocês, aquilo que foi apresentado? De 

que forma? 
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Trabalho 

Colaborativo 

 

- O que pensam sobre o facto de termos trabalhado juntos (as 

duas professoras e incluir o N.)? 

- Acharam que foi importante a presença da professora de EE 

nestas atividades? 

- Na vossa opinião, era possível fazer este trabalho sem as 

professoras trabalharem em conjunto? 

 

Objetivo 2/3/4. 

 

Objetivo 

Geral 

 

Objetivo 

Específico 

 

Questões 

Posição em 

relação às 

atividades 

práticas 

 

Expectativas 

 

 

- O que esperavam destas atividades antes de as 

realizarmos? 

- E o que aconteceu? Foi ao encontro das vossas ideias? 

 

Resultados 

- Que resultados conseguimos, na vossa opinião? 

- As atividades despertaram o vosso interesse? 

- E ao nível da vossa aprendizagem? Foi positivo? 

- E em relação ao N.? Pensam que conseguiu motivar-se 

para a tarefa? E aprendeu os conteúdos? 

- O que fariam diferente? Ou o que mudavam nas 

atividades que apresentamos? 

- Relativamente ao N., gostaram de trabalhar com ele? 

Aprenderam coisas diferentes sobre o vosso colega? 

- É uma experiência para repetir? Gostavam de ter mais 

momentos educativos como estes, na sala de aula?  

- E sugestões? Posso pedir-vos algumas ideias para 

construir novas atividades? 

 

 

 

 

 

 

 


