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"The success of inclusion depends on everyone realizing that it involves much more than 

children "just being there." 

 

Patricia Snyder, 2013 
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo analisar o impacte de um programa de 

Intervenção Precoce (IP) baseado nas Oportunidades de Aprendizagem Inseridas nas 

Rotinas (OAIR) – individualizadas, intencionais e planeadas, no contexto de atividades 

das rotinas diárias de crianças em idade pré-escolar, comparando-o com um programa 

de IP convencional- uma intervenção desenvolvida em contexto de Jardim de Infância (JI) 

por profissionais de IP que não tenham formação específica em OAIR; 

Participaram quatro crianças com incapacidades, com idades compreendidas entre 

os 4 e os 6 anos, em apoio no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância (SNIPI), acompanhadas por uma equipa de IP – Equipa Local de Intervenção 

(ELI), a frequentar jardins-de – infância inclusivos na área metropolitana do Porto. 

Participaram ainda as respetivas educadoras do ensino regular. Duas das educadoras 

participantes implementaram o programa de OAIR e as outras duas o programa de IP 

convencional. 

A Investigação realizou-se em quatro Momentos (M1, M2, M3, M4): no M1- procedeu-

se à recolha de dados considerando variáveis ao nível da criança: (a) estatuto 

desenvolvimental, (b) perfil de funcionalidade na dimensão atividades e participação, bem 

como variáveis ao nível do ambiente pré-escolar sala relativas a duas dimensões da 

qualidade: (a) processo e (b) estrutura; os M2 e M3 foram dedicados à formação das 

educadoras do ensino regular e à promoção de OAIR em dois dos participantes; No M4 

os dados do M1 foram novamente recolhidos, no sentido de analisar possíveis mudanças 

após a intervenção. 

Os resultados mostram maiores ganhos das crianças que frequentam um programa 

de IP baseado nas OAIR quando comparadas com as que foram acompanhadas em 

programas de IP convencionais, tanto a nível de variáveis de funcionamento da criança 

relativas à sua participação e ao desempenho de atividades no contexto pré-escolar, 

como a nível de variáveis da qualidade das salas de jardim-de-infância. O estudo 

evidencia assim, a relevância da promoção de uma intervenção específica baseada nas 

rotinas para crianças com incapacidade e consequentemente para educadoras do ensino 

regular e profissionais de IP. Compreendemos, portanto, que é essencial que os 

profissionais invistam na formação em serviço e em experiências de acordo com modelos 

de consultadoria e colaboração, sendo estes eficazes à promoção de práticas inclusivas. 

 

Palavras-chave: Intervenção Precoce; Oportunidades de Aprendizagem Inseridas nas 

Rotinas; Inclusão;  
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Abstract 

The present study aims to analyze the impact of an Early Childhood Intervention (ECI) 

program based on the Embedded Instruction (EI) methodology– an individualized, 

intentional and planned approach, developed in the context of the activities of pre-school 

children´s daily routines – by comparing it to a conventional ECI program – intervention 

implemented in the preschool context by ECI service providers without specific training in 

the Embedded Instruction (EI) methodology.  

Four children with disabilities, 4-6 years of age, Being supported in the scope of the 

National System of Early Childhood Intervention (SNIPI) and attended by an ECI team – 

Local Intervention Team (ELI), attending inclusive preschool settings in the metropolitan 

area of Porto. Their regular teachers also participated in this study. Two of the participant 

teachers implemented the Embedded Instruction program and the other two implemented 

the conventional ECI program. 

The investigation comprised four moments (M1, M2, M3, M4): M1 – involved data 

collection at the child level: (a) developmental status, (b) functioning profile with respect to 

activity and participation dimensions, as well as variables at the classroom level 

concerning two dimensions of preschool environment’s quality: (a) process and (b) 

structure; M2 and M3 were comprised the training of regular classroom teachers and the 

promotion of EI for two of the participants; at M4 the data collected at M1 were recollected 

with the aim of analyzing possible post-intervention changes. 

Results indicate that children attending an ECI program based on the Embedded 

Instruction (EI) methodology show more gains in comparison to children receiving 

conventional ECI programs, both at the level of functioning concerning participation and 

performance in the context of preschool activities, and at the level of preschool classroom 

quality variables. Thus, the study points to the relevance of promoting specific, routines-

based interventions for children with disabilities and consequently for regular classroom 

educators and ECI service providers. Therefore, we believe that it is essential that service 

providers invest in continued professional development and training with regards to 

consultation and collaboration, given that these are effective in the promotion of inclusive 

practices.  

 

Key words: Early Childhood Intervention; Embedded Instruction; Inclusion  
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Resumen 

 

El siguiente estudio tiene como finalidad analisar el impacto/ de un programa de 

Intervención Temprana (IT) baseado en las Oportunidades de Aprendizaje Insertadas en 

las Rutinas(OAIR) - individualizadas, intencionadas y planejadas en el contexto de 

actividades de las rutinas diárias de los niños en edad preescolar, comparando lo con un 

programa de IT convencional – una intervención que se desarolla en un contexto de 

jardines de infancia cón profesionales de IT que no tengan la formación especifica en 

OAIR. 

Han participado, cuatro niños con incapacidades de entre 4 y 6 años que puedan 

acogerse para el Servicio Nacional de Intervención Temprana (SNIT), acompanhados por 

un equipo de IP – Equipo Local de Intervención  (ELI) frecuentando los jardines de 

infancia inclusivos en el área metropolitana de Porto, bien como las respectivas 

educadoras de la enseñanza general. Dos de las educadoras participantes 

implementaron el programa de OAIR, mientras que otras dos han implementado el 

programa de IT convencional.  

La investigación se há realizado en cuatro momentos (M1, M2, M3, M4) En el primer 

momento/ M1 se han llevado a cabo la recogida de datos de/ se recogerón datos 

considerando como variables a nível de los niños:(a)El grado de desarollo; (b) Perfil de 

funcionalidad alen la dimensión de actividades y participacion, así como de las variables 

en la sala relativas a la calidad de proceso y  estructura del entorno preescolar. Los M2 y 

M3 han sido dedicados a la formación de las educadoras de la enseñanza general y a la 

promoción de las OAIR en dos de los participantes. En el M4 fueran recogidos de nuevo 

los datos de M1 con objeto de efectuar una revisión de los posibles avances después de 

la intervención. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que los logros de los niños que frecuentan 

un programa de IT basado nas OAIR, en comparación com los niños que han sido 

acompañados en programas de IT convencional, tanto en respecto de las variables de  

actividades  de funcionalidad de los niños  respecto a su participacion y al desarollo de 

actividades en el contexto preescolar. Así como al nível de las variables de calidad de las 

salas de los jardines de infancia. El estudio evidencia la relevancia de la promoción de 

una intervención específica en ninõs com discapacidades y, consecuentemente para las 

educadoras de enseñanza general y profesionales de IT. Por consiguiente, consideramos 

essencial que los profisionales inviertan en la formación en servicio y experiencias según 

modelos de asesoría y  colaboración, una vez que estos són eficaces en la promoción de 

prácticas inclusivas.   

.    
Palabras clave: Intervención Temprana; Oportunidades de Aprendizaje Insertadas 

en las Rutinas; inclusión 
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Introdução  

 

A motivação para o presente estudo surge de um compromisso com um objetivo 

prático: o contexto de estágio curricular numa Equipa Local de Intervenção Precoce 

(ELI) afeta ao Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), 

desenvolvido durante o ano letivo 2012/2013 como psicóloga estagiária, junto de 

profissionais de Intervenção Precoce (IP), educadores de infância e famílias. 

Pretendia-se, assim, recolher evidência acerca de uma intervenção para promover 

práticas de IP integradas nas rotinas que tivessem impacte não só no desenvolvimento 

da criança, como na qualidade das suas aprendizagens, refletindo as boas práticas 

das educadoras do ensino regular num trabalho articulado, sistemático e consistente, 

em cooperação com a Equipa Local de Intervenção (ELI) em parceria com as 

respetivas famílias. Enveredar pelos caminhos da Intervenção Precoce tornava-se 

mais do que o primeiro exercício de uma atividade profissional, consistia numa paixão, 

numa forma de estar na vida e na sociedade. Fez, pois, sentido documentar, através 

de um estudo empírico, em que medida é possível modificar alvos e agentes de uma 

intervenção na área de IP, refletindo uma abordagem conceptual específica. – este 

objetivo só seria possível com base no âmbito de um  projeto de Investigação – Ação. 

 Neste sentido, foi nosso objeto de investigação, através da metodologia de 

estudo de caso, analisar o impacte de um programa de IP baseado nas Oportunidades 

de Aprendizagem Inseridas nas Rotinas (OAIR) comparando-o com um programa de 

IP convencional, nos seguintes domínios: (1) Desenvolvimento da Criança – 

Quocientes de desenvolvimento; (2) Funcionalidade da Criança ao nível do domínio: 

Atividades e Participação; (3) Qualidade dos Comportamentos Interativos e Tom 

afetivo das educadoras do ensino regular; (4) Qualidade do ambiente pré- escolar a 

nível da sala considerando duas dimensões: (a) Estrutura do programa; (b) Interação. 

O presente estudo organiza-se em dois capítulos principais, considerando a 

seguinte estrutura: no primeiro concretiza-se um enquadramento conceptual com vista 

a permitir uma melhor compreensão da evolução das diferentes perspetivas sobre o 

desenvolvimento humano, realçando ainda os contributos teóricos mais relevantes 

para a área do saber prático da IP. No segundo capítulo expomos o estudo empírico 

englobando a descrição do método, os resultados, a sua discussão e indicamos por 

último as principais conclusões, considerando limitações do estudo, sugestões para 

estudos futuros e implicações para a melhoria das práticas em IP. 



 

2 
 

CAPÍTULO I 

 

Enquadramento Conceptual: 

Modelos de Desenvolvimento e a Evolução do Conceito de Intervenção Precoce 
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1. Considerações Introdutórias 

 

Deparamo-nos ao longo da história, com diferentes modelos filosóficos e 

conceptuais que permitem uma melhor compreensão do desenvolvimento da criança 

e, em particular, do desenvolvimento da criança com incapacidades. As práticas 

desenvolvidas junto de crianças com e sem incapacidades têm sido influenciadas pela 

evolução dos conceitos da psicologia e, essencialmente, da psicologia do 

desenvolvimento (Grande, 2013).  

É indiscutível que as conceções dos profissionais de intervenção precoce (IP), 

sobre o processo de desenvolvimento da criança e o papel da família, bem como 

sobre a influência do meio, vão determinar o enfoque da sua intervenção (Pimentel, 

2005). 

Na introdução a este capítulo as opções conceptuais são apresentadas e 

enquadradas em teorias e modelos científicos designados como metateorias, teorias 

da ciência ou visões do mundo (Lerner, 2002). Embora não avancemos aqui para uma 

explicação pormenorizada sobre estes sistemas filosóficos - tais como os propostos 

por Pepper (1942) e Reese e Overtone (1970) referidos por Altman & Rogoff, 1987) e, 

mais recentemente por, Lerner (2002) e Dixon e Lerner (1999) -, iremos recorrer a 

estes como referencial, por considerarmos que tal permitirá uma melhor 

fundamentação e compreensão da evolução do modo de perspetivar o 

desenvolvimento e, consequentemente, as práticas de IP. 

2.Origens da Intervenção Precoce: das perspetivas do traço às organísmicas 

 

Lerner (2002) considera que existe um consenso em reconhecer que o 

desenvolvimento implica mudanças numa organização, mudanças essas que se 

produzem de uma forma sistemática e sucessiva ao longo do tempo. Deste modo, de 

acordo com Pinto (2006) Appelbaum e McCall (1983) afirmam que “…. o estudo do 

desenvolvimento é o estudo da mudança…” (p. 415). Um dos conteúdos filosóficos 

fundamentais na compreensão dos fenómenos de mudança desenvolvimental tem 

sido a controvérsia nature-nurture, isto é, a questão do contributo relativo da 

hereditariedade e do meio enquanto fontes ou determinantes de desenvolvimento. 

Altman e Rogoff (1987) apresentam-nos quatro visões do mundo: a abordagem do 

traço, a abordagem interacionista, a abordagem organísmica, e a abordagem 

transacional que se distinguem fundamentalmente em função (1) da unidade de 

análise, (2) da forma como cada uma encara os efeitos do tempo e da mudança nos 
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fenómenos em estudo, (3) das relações de causalidade apresentadas, isto é das 

diferentes suposições sobre a natureza da relação pessoa-meio.  

Optamos por apresentar sinteticamente no quadro 1, perspetivas de distintos 

autores, enquadrando-as nas quatro abordagens conceptuais supra- referidas, bem 

como as unidades de análise preconizadas por essas perspetivas teóricas, de modo a 

conseguirmos uma compreensão mais inteligível da evolução das teorias do 

desenvolvimento. Assim, apresentamos inicialmente perspetivas inatistas que 

procuram estudar o indivíduo, bem como os seus processos mentais e psicológicos, 

pressupondo que estes cumprem um percurso pré-estabelecido de desenvolvimento, 

independente do contexto: a perspetiva dos traços. Num segundo momento, 

apresentamos diferentes teorias e modelos, denominadas mecanicistas, que 

conceptualizam o indivíduo e os fatores ambientais (contexto físico e social) como 

entidades isoladas que interagem entre si, assumindo a existência separada de 

contexto, indivíduo, processos psicológicos e variáveis temporais: a perspetiva 

interacionista (Bairrão, 1992). A abordagem seguinte destaca o estudo holístico de 

sistemas psicológicos dinâmicos, considerando como unidade de análise o sistema 

integrado (pessoa – meio- ambiente) que, embora seja constituído por elementos 

separados, integra a interrelaçõs complexa entre estes elementos: a perspetiva 

organísmica. (Bairrão, 1992, 1995).  

Face à evolução na forma de perspetivar o desenvolvimento, concebe-se assim 

uma nova noção do modo como se encara a criança, destacando-se a importância de 

uma intervenção atempada, não só na criança, mas também nos seus contextos, 

nomeadamente nos processos de desenvolvimento das suas famílias. Esta evolução 

requer, no domínio da psicologia do desenvolvimento, um novo olhar que, não 

negando os contributos anteriores, os complemente integrando outros elementos 

necessários à compreensão do fenómeno desenvolvimental, revelando assim o 

posicionamento crítico face a opções teórico-metodológicas vigentes acerca da 

avaliação-intervenção. Este novo olhar, a Perspetiva Transacional, engloba teorias e 

modelos que fundamentam conceptualmente as práticas atuais de Intervenção 

Precoce, assentes na intencionalidade do processo de avaliação-intervenção ao longo 

do programa tendo como alvo as relações em mudança de aspetos psicológicos e do 

meio circundante, enquanto unidades holísticas integradoras de fatores indivisíveis. 

Esta perspetiva será descrita no ponto 2 do presente capítulo.  
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Perspetiva 

Autores/ Período Histórico 

Pressupostos Teóricos 

Unidades de Análise 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS 

 

 

 

 

Perspetivas Inatistas 

 

 Análises acerca das ações da criança devem basear-se na informação inscrita no seu património genético. 

 Inteligência determinada antes do nascimento, pelo que as diferenças na aprendizagem das crianças seriam 

inatas, fixadas à nascença e quantitativas.  

 

 

CRIANÇA 

 

 

 

Determinismo 

biológico 

 

 

 

 

Primórdios 

da Intervenção 

Precoce 

 Stanley Hall  

 (1844-1924; 

referido por Lerner 2002) 

 Ontogénese como uma recapitulação da filogénese, correspondendo, portanto, a uma influência determinante 

da componente “nature” 

 Teoria Maturacional 

 Gesell (1880-1961; 

referido por Lerner 2002) 

 A aprendizagem dependia da maturação do sistema nervoso central e ocorria de acordo com uma sequência 

invariante, pelo que era inútil tentar levar a criança a adquirir determinadas competências, caso o seu nível de 

maturação biológico ainda não estivesse “preparado” para tal.- conceito de estádios; 

 Pasamanick e Knobloch 

(1964; 

 referidos por Bairrão, 2003) 

 Continuum de Morbilidade Reprodutiva: sequelas no feto – alterações neurodesenvolvimentais; efeito 

multifatorial de variáveis que se agravam mutuamente; necessidade de se atuar preventivamente em meios 

desfavorecidos 

 Scott (1978; 

referido por Bairrão 2003) 

 Modelo Médico: diagnóstico- tratamento 

 

 

INTERACIONISTA 

Perspetivas Mecanicistas 

 

 Criança vista como passiva - as suas atividades resultam da ação de forças exteriores (estimulação do 

ambiente), ou de forças internas (herança genética), indicando que, em ambos os casos, o desenvolvimento 

não resulta da ação da própria criança. 

 

MEIO 

 

 

 

 

 

 

Comportamento 

   Teoria Behavioristas 

Watson (1878- 1958; 

 

referido por Lerner 2002) 

 Influência do meio (nurture) – organismo assume um papel relativamente passivo em contraposição com o 

papel ativo do meio ambiente, considerando-se que tudo é aprendizagem. Assim, excetuando os casos de 

alterações significativas do sistema nervoso central, nos restantes seriam os estímulos do meio que iriam 

determinar o desenvolvimento. 

 

 

Skinner (1974; 

 

referido por Lerner 2002) 

 Preocupação essencial:  questão do reforço contingente - modelo de mudança dos comportamentos com base 

nas respostas consequentes (reforço contingente), de acordo com um procedimento sistemático: 

condicionamento operante. 

 Desenvolvimento da Análise Comportamental Aplicada (ACA), uma técnica que teve, e continua a ter, um 

Quadro 1: Síntese das perspetivas do Traço às Organísmicas (Adaptado de Altman & Rogoff, (1987) & Grande (2013)) 
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papel importante na elaboração de programas educativos para crianças com situação de deficiências ou 

incapacidade, ou seja, para grande parte da população-alvo da intervenção precoce. 

    Scott (1978; 

 

referido por Bairrão 2003) 

 Modelo de enriquecimento de competências (ability-enrichment model): psicométrico baseado na noção de 

competência: 

- Prevenção: identificação das crianças que obtém valores abaixo da norma num determinado traço da 

população (inteligência); 

- Hunt (1961) e Bloom (1964) – influência de Piaget nos EUA; papel das características do meio no 

desenvolvimento em idades precoces 

- Programas de Intervenção: assistencial e compensatório- Head Start – frequência do período pré- escolar 

facilitaria a futura adaptação escolar e o desempenho de crianças em desvantagem.  

- Modelo de Interação Aptidão- Tratamento (ATI)- a intervenção depende da interação das características da 

criança (aptidão) com as características da instrução (tratamento). 

                                                        (Bairrão, 2003; referido por Grande 2013) 

 

ORGANÍSMICA 

 Teorias dos sistemas   

Von Bertalanffy; referido 

por Lerner, 2002) 

 As prioridades do organismo ativo derivam das relações complexas, dinâmicas e reciprocas que se 

estabelecem entre as diferentes unidades e o sistema, possibilitando assim a construção progressiva do 

mundo.                                                                                                                              

 

 

 

 

Padrões 

Organísmicos 

Universais 

 Teoria da Aprendizagem 

Social  

Albert Bandura (1925- 

presente; referido por 

Altman & Rogoff,1987) 

 Comportamento,  cognição e outros fatores pessoais e do meio assumem-se como determinantes interativos e 

influenciam-se mutuamente. 

 Os comportamentos alteram-se em função das recompensas ou punições que a criança experimenta. É 

enfatizado o papel de modelagem que a criança sofre através das experiências do quotidiano, aprendendo pela 

observação do que a rodeia.                                                                                

  Teoria do Desenvolvimento 

Cognitivo de Piaget  

(1896- 1980) 

 

 

 Abordagem desenvolvimental da inteligência  

 Papel das estruturas cognitivas no comportamento infantil; salientada a capacidade da criança organizar as 

experiências do meio e o seu papel ativo na dinamização do seu próprio desenvolvimento; 

 Evolução do desenvolvimento por estádios: sensoriomotor, pré- operatório, operatório concreto, operatório 

formal; 

 Modelo de Equilibração – Assimilação e Acomodação 

 Na assimilação a criança usa as estruturas que já possui, enquanto na acomodação, ocorre modificação de um 

esquema ou de uma estrutura em função das particularidades do objeto a ser assimilado. 

Desenvolvimento – 

resultado da 

construção ativa da 

criança que é 

responsável pela 

construção 

conhecimento 
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3.Práticas Atuais em Intervenção Precoce: seu enquadramento nas Teorias 

Contextualistas- Sistémicas 

 

Bairrão (1995) aborda a adesão gradual da IP a uma perspetiva que pressupõe 

uma maior complementaridade de modelos e, portanto, um maior ecletismo na 

compreensão dos fenómenos psicológicos, uma enquadrando às práticas atuais em IP 

na visão do mundo que Altman e Rogoff (1987) denominaram de perspetiva 

transacional,. De acordo com o mesmo autor esta perspetiva estuda as relações em 

mudança de aspetos psicológicos e do meio circundante, pelo que as unidades em 

estudo são holísticas e são encaradas como a confluência de fatores inseparáveis e 

interdependentes (Bairrão 1992). Ao centrar-se nos fenómemos na sua totalidade,esta 

perpetiva não separa pessoas, processos e contextos. 

Assim, numa primeira abordagem aos modelos contextualistas,torna-se fulcral 

assumir o pressuposto de que o desenvolvimento humano é fruto de uma inter-relação 

entre o indivíduo e o seu ambiente e que essa inter-relação está em permanente 

mudança ao longo do tempo (Lerner, 2002). Para Dixon e Lerner (1999), 

o contextualismo desenvolvimental explora amplamente as possibilidades de 

articulação entre distintos princípios paradigmáticos, defendendo que não existe uma 

causa única para explicar o desenvolvimento. Deste modo, para compreender a 

ocorrência dessas mudanças e o desenvolvimento a elas associado, torna-se 

imprescindível considerar variáveis de três níveis de organização: internas (biológicas 

ou psicológicas),interpessoais (relações face-a-face ou em grupos de pares), e 

externos (ambientais ou institucionais) e considerar o modo como evolui a relação 

entre eles (Dixon & Lerner, pp. 37-38). Ao articular os três níveis de organização do 

funcionamento humano, os autores realçam as ideias de plasticidade e de natureza 

interativa do desenvolvimento humano (indivíduo -cultura), atribuindo aos indivíduos 

um papel de produtores do seu próprio desenvolvimento (Lerner, 2002) 

Notamos assim, que a preocupação inicial pela compreensão da relação dinâmica 

entre o individuo e o contexto evolui para uma tentativa de compreensão do sistema 

desenvolvimental mais extenso, integrando vários níveis organizativos, mutuamente 

relacionados no desenvolvimento humano. 

Lerner (2002) refere ainda que conseguir uma adaptação ao contexto é uma 

condição fundamental para a sobrevivência biológica. Esta condição levou os 

defensores das teorias desenvolvimentais sistémicas a considerar que a evolução 

humana ocorre no âmbito desta relação entre o funcionamento biológico, o social e, 

consequentemente, o ambiente. É esta perpetiva acerca do desenvolvimento que 

enquadra o modelo Biopsicossocial, que desenvolveremos no ponto 4.4.1: A visão 
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biopsicossocial da Classificação Internacional da Funcionalidade para Crianças e 

Jovens (CIF-CJ).  

De entre as teorias que Lerner (2002) inclui nesta perspetiva, referimos, de 

seguida, o Modelo Transacional de Sameroff (Sameroff e Chandler, 1975) e o Modelo 

Bioecológico de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1979), pela sua aplicabilidade ao 

estudo empírico que apresentaremos no capítulo II. 

 

3.1. O Modelo Transacional de Sameroff 

 

Sameroff e Chandler (1975) alargaram a investigação realizada por Bell (1968 cit. 

em Sameroff & Chandler,1975), que argumentava que o comportamento era 

bidirecional, e propuseram o modelo transacional no qual o desenvolvimento da 

criança é visto como o produto de interações dinâmicas e contínuas da criança e da 

experiência fornecida pela família e pelo contexto social. As experiências fornecidas 

pelo ambiente não são independentes da criança, pois esta pode ter tido uma forte 

determinante nessas experiências. No entanto os resultados do desenvolvimento não 

podem ser descritos sem uma análise dos efeitos do ambiente na criança (Sameroff & 

Chandler, 1975). Para os autores, o que é a criança em qualquer ponto do tempo, não 

é função do estado inicial da criança, nem do estado inicial do ambiente, mas sim de 

uma complexa interação da criança com o ambiente ao longo do tempo. Ou seja, a 

criança não é só um produto cumulativo de uma série de interações e transações, mas 

é também o resultado de como o indivíduo percebe, define e interpreta estas 

experiências (Bailey & Wolery, 1992). 

Os efeitos desenvolvimentais prendem-se com uma cadeia causal que se estende 

no tempo e se enquadra numa estrutura interpretativa. Para explicar esta estrutura 

Sameroff e Fiese (1990) introduzem a noção de “environtype”. Para os autores, o 

“environtype” está para a organização social assim como o genótipo está para a 

organização biológica. A organização social regula a forma como o ser humano se 

enquadra na sociedade e opera através da família e dos padrões de socialização 

culturais. Os fatores ambientais contidos nos códigos culturais, familiares e paternos, 

regulam o desenvolvimento cognitivo e sócio- emocional da criança para que esta seja 

capaz de desempenhar o papel definido pela sociedade. O comportamento da criança 

em qualquer ponto do tempo é o produto de transações entre o fenótipo (a criança), o 

mesótipo (a fonte externa de experiência) e o genótipo (fonte de organização 

biológica) (Sameroff & Fiese, 1990, p.143).  

Assim, a intervenção que se centra apenas na criança é limitada, salientando-se a 

importância das modificações que devem ocorrer no meio, quer para potenciar 

melhores condições, quer para anular influências de variáveis negativas. No âmbito 
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deste modelo, Sameroff e Fiese (1990, 2000) realçam a importância dos processos de 

regulação entre a criança, a família e os sistemas culturais e consideram três níveis 

nos processos de regulação em constante interdependência: (1) Macroregulações - 

marcam mudanças cruciais na experiência e continuam por um período alargado de 

tempo, sendo fundamentalmente determinadas por fatores culturais; (2) 

Miniregulações - desenvolvem–se no contexto familiar e são fundamentalmente as 

atividades de rotina, que se repetem numa base diária; (3) Microregulações - 

interações momentâneas entre a criança e o adulto que dela cuida.  

O modelo transacional tem implicações importantes para a IP, particularmente no 

que toca à identificação de objetivos e estratégias de intervenção, como veremos no 

capítulo II. A adoção do modelo implica, por um lado, aceitar que os fatores do 

ambiente podem modificar fatores biologicamente determinados e, por outro, 

reconhecer que há vulnerabilidades desenvolvimentais que têm uma etiologia 

ambiental (Meisels & Shonkoff, 2000), o que se torna de extrema importância no 

trabalho com crianças em situação de risco ou incapacidade. Assim, esta perspetiva é 

assumida como fundamental nas práticas atuais de IP. 

3.2.O Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner 

 

O modelo considera o desenvolvimento do indivíduo como o resultado das 

interações deste com os diferentes contextos sendo, os comportamentos assumem o 

seu pleno significado por referência ao (s) contexto(s) em que ocorrem 

(Bronfenbrenner, 1979). Propõe-se então um modelo que privilegie as relações 

relações recíprocas e dinâmicas, entre o indivíduo e o meio,a que Bronfenbrenner 

(1979) chamou a ecologia do desenvolvimento humano (). 

De acordo com Bairrão (1994, pp. 42): "uma perspetiva ecológica é aquela que 

considera o desenvolvimento da criança como o resultado das interações desta com 

os diferentes ecossistemas em que está inserida. Por outras palavras, a determinação 

significativa daquilo que uma criança pode realizar, só ganha verdadeiro sentido se for 

conhecido o contexto onde está inserida".  

De acordo com Bronfenbrenner, (1979), o ambiente ecológico é conceptualizado 

com um conjunto de estruturas concêntricas, mediante uma hierarquia de sistemas, 

com cinco níveis progressivamente mais abrangentes: o biossistema, o microssistema, 

o mesossistema, o exossistema e o macrossistema, que analisaremos, como um dos 

ontos de partida parra a descrição das unidades de análise face às práticas atuais de 

IP (quadro 2): 
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Bronfenbrenner e Morris (1998) propõem o Modelo Bioecológico, apresentando-o 

como uma nova etapa na evolução da teoria ecológica do desenvolvimento humano. 

Duas grandes proposições são apresentadas pelos autores como caracterizadoras 

deste modelo: 

" O desenvolvimento humano desenrola-se através de processos de interação 

recíproca cada vez mais complexos entre um organismo vivo que evoluiu 

biopsicologicamente e as pessoas, objetos e símbolos no seu ambiente imediato" 

(Bronfenbrenner, 1995 pp. 620; Bronfenbrenner & Morris, 1998, pp. 996);  

"A forma, força, conteúdo e a direção destes processos proximais que afetam o 

desenvolvimento variam sistematicamente, como uma função conjunta das 

características biopsicológicas da pessoa em desenvolvimento, do ambiente, tanto 

imediato como mais remoto em que o processo ocorre, e da natureza dos resultados 

desenvolvimentais considerados." (Bronfenbrenner, 1995, pp. 621; Bronfenbrenner & 

Morris, 1998, pp. 996). 

Os mesmos autores justificam, assim, o paradigma de Processo-Pessoa-

Contexto-Tempo (PPCT), em consideração às proposições atrás referidas, 

Sistema Evidência teórica 

(Bronfenbreener, 1979) 

Exemplos de  

Unidades de análise 

Biossistema A criança e as suas características pessoais Idades, etnia, motivos de referenciação, forças, 

recursos, etc. 

Microssistema Padrão de atividades, papéis, relações 

interpessoais e experiências vividas pela pessoa 

em desenvolvimento num dado cenário com 

características físicas e materiais particulares 

(pp.22) 

Família; Creche, AMA, Jardim de Infância, 

Hospital, local de trabalho; 

Mesossistema Compreende as inter-relações entre dois ou 

mais cenários onde o indivíduo em 

desenvolvimento participa ativamente (pp. 25). 

 

Relações com :  

- Família; 

 -Creche; J.I; Ama; 

--Diferentes profissionais ELI; 

Exossistema Compreende ligações e processos entre dois ou 

mais cenários, em que pelo menos num deles, a 

família, está inserida. No entanto podem ocorrer 

situações que influenciam os processos e os 

cenários onde o indivíduo em desenvolvimento 

está inserido e atua. (Bronfenbrenner, 2005). 

- Vizinhos 

- Grupos sociais 

- Rede de Transportes 

-Serviços locais (e.g. segurança social, hospital) 

 

Macrossistema À consistência em forma e conteúdo de 

sistemas de ordem inferior (micro, meso e exo) 

que existem, ou poderiam existir, ao nível da 

cultura ou subcultura como um todo, juntamente 

com qualquer sistema de crenças ou ideologias 

subjacente a tais consistências" 

(Bronfenbrenner, 1979, pp. 26). 

-Decreto-Lei Nº281/2009 – Define o SNIPI; 

- Valores; 

-Variáveis macroeconómicas. 

Quadro 2: O Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner  

 

 

Quadro 2: O Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner: aplicabilidade às práticas atuais de IP 
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integrando-o como uma forma de análise da psicologia do desenvolvimento que 

estuda, de forma sistemática, domínios interdependentes. O Processo é destacado 

como o principal mecanismo responsável pelo desenvolvimento. O ser humano é 

considerado como ativo e biopsicologicamente em evolução. As formas de interação 

no ambiente imediato denominam-se de processos proximais, definidos como os 

principais motores de desenvolvimento psicológico na medida em que operam como o 

substrato das atividades conjuntas, dos papéis e das relações de rotina estabelecidas 

(entre crianças/pais/educadores/profissionais IP).Revelando-se, pois, como influências 

nas suas trajetórias de vida, sobretudo ao nível de expressões de competências 

cognitivas, sociais e afetivas (Bronfenbrenner & Morris 1998). A Pessoa, compreende 

características determinadas biopsicologicamente, bem como as que vão sendo 

construídas na sua interação com o ambiente. As características da pessoa são tanto 

produtoras como produtos do desenvolvimento, uma vez que constituem um dos 

elementos que influenciam a forma, a força, o conteúdo e a direção dos processos 

proximais. Assim, o desenvolvimento envolve estabilidade e mudança nas 

características biopsicológicas da pessoa durante o seu ciclo de vida (Bronfenbrenner 

& Morris, 1998). O Contexto, no qual o desenvolvimento ocorre é analisado por meio 

da interação de distintos níveis ambientais (referidos anteriormente). Por último, o 

Tempo, permite examinar a influência no desenvolvimento de mudanças e 

continuidades que ocorrem ao longo do ciclo de vida (Bronfenbrenner, 1986). Para 

Bronfenbrenner e Morris (1998) este é analisado em três níveis do modelo 

bioecológico: microtempo (continuidade e à descontinuidade observadas dentro dos 

episódios de processo proximal); mesotempo (integra a periodicidade dos episódios 

de processo proximais, considerado em intervalos de tempo como dias e semanas); 

macrotempo (focaliza as expectativas e os eventos constantes e mutantes tanto 

dentro da sociedade ampliada como nas distintas gerações, compreendendo a 

influência destes sobre os processos e resultados do desenvolvimento humano ao 

longo do ciclo de vida). 

É. pois, evidente que o modelo de Bronfenbrenner, mais do que um racional 

teórico devidamente sustentado, possui uma potencial aplicabilidade à práticas 

individualizadas que se pretendam coerentes com a ecologia dos sistemas em que a 

criança e a sua família se enquadram, sendo estas práticas fundamentais nas 

tendências atuais em IP. 
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4. Intervenção Precoce: pressupostos de ação 

4.1. Influências históricas e legais 

 

A IP, de acordo com Bairrão (2006), assume-se como uma abordagem 

multidisciplinar, sendo um conjunto de recursos para crianças em risco ou com risco já 

adquirido (biológico, social, ou compósito), que abarca a população dos 0 aos 6 anos; 

podendo revestir várias modalidades de intervenção, nomeadamente nos contextos 

familiares e educativos. A investigação e a experiência prática têm demonstrado que a 

IP minimiza os efeitos adversos dos fatores de risco associados aos atrasos de 

desenvolvimento ou a incapacidades e que facilita a promoção do desenvolvimento ( 

,Trivette & Hamby 2010a; Guralnick, 2005). 

No entanto, a IP percorreu um longo caminho até atingir a abordagem abrangente 

que hoje lhe atribuímos. A década de 1980 marca na educação de infância 

especializada o emergir de um movimento em prol da implementação da IP em 

Portugal, caracterizado pela redefinição teórica e metodológica decorrente da 

experiência e da investigação internacional, principalmente inspirado em modelos de 

serviços existentes nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. (Bairrão & 

Felgueiras, 1978). Surgem então dois projetos particularmente relevantes para o 

surgimento desta área de saber no contexto português: (1) O primeiro, desenvolvido 

no início dos anos 1980 pela Direção de Serviços de Orientação e Intervenção 

Psicológica: implementação do Programa Portage para Pais, que tinha como principal 

objetivo fornecer apoio precoce especializado a crianças em situação de risco ou 

incapacidade e às respetivas famílias, no distrito de Lisboa. Ao introduzir o 

envolvimento dos pais no processo de intervenção como uma característica essencial 

para o sucesso, este projeto marca uma contribuição fundamental para a mudança 

paradigmática nos serviços de IP (Almeida, Felgueiras, e Pimentel, 1997). (2) O 

segundo, o Projeto Integrado de Intervenção Precoce de Coimbra (PIIP) que desde o 

seu início em 1989, assenta num modelo coordenado, multidisciplinar e inter serviços, 

envolvendo a saúde, a educação, a segurança social utilizando os recursos da 

comunidade, com vista a proporcionar serviços de intervenção precoce às crianças, 

dos 0 aos 3 anos (excecionalmente até aos 6 anos), com problemas de 

desenvolvimento ou em situação de risco e respetivas famílias, do distrito de Coimbra 

(Tegethof, 2007). A formação de alta qualidade no serviço profissional, bem como a 

supervisão contínua e colaborativa fornecida às equipas foram variáveis importantes 

associadas a eficácia do programa (Boavida & Borges, 1994). Estes projetos 

constituiram, assim, o ponto de partida para o desenvolvimento da  IP em Portugal.  
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De acordo com Pinto, Grande, Aguiar, Almeida, Felgueiras, Pimentel, Serrano, e 

colaboradores (2012), ao longo dos anos 1990 coexistia uma diversidade de modelos 

de serviços de intervenção, que variavam em aspetos como: o modelo de prestação 

de serviços, a população-alvo, os objetivos, a avaliação de resultados, o tipo de 

envolvimento, a duração das intervenções. Os mesmos autores apontam ainda 

algumas falhas aos serviços existentes ao nível da avaliação unicamente centrada na 

criança, da ausência de um quadro teórico comum para os profissionais; da escassez 

face à supervisão profissional e da própria falta de avaliação do programa. A 

individualização de planos para as famílias era escassa, havendo dificuldades 

evidentes por parte dos profissionais em assumir o papel de consultor no 

desenvolvimento de ações recíprocas com as famílias (Pinto, Grande, Felgueiras, 

Almeida, Pimentel & Novais, 2009). 

Em 1999 surge o Despacho conjunto 891/99 - a primeira legislação dedicada 

exclusivamente à IP -: "... para crianças dos 0 aos 6 anos, com deficiência ou em risco 

de atraso grave de desenvolvimento e suas famílias "(p.15.). Destaca-se a importância 

dos serviços de intervenção precoce se dirigirem às famílias e não se centrarem 

exclusivamente nas necessidades da criança, colmatando assim uma das falhas 

referidas anteriormente. Esta disposição legal, única na Europa, representa um marco 

no desenvolvimento dos serviços de intervenção precoce em todo o país (Pinto et al, 

2012). Esta evolução corresponde ao que Dunst e colaboradores (2002) descrevem 

como uma evolução gradual de uma primeira geração de programas centrados na 

criança, com práticas muitas vezes monodisciplinares e fragmentadas, para 

programas focados na família, que progressivamente começaram a envolver a 

comunidade, como o terceiro parceiro da intervenção. 

Do mesmo modo, a prestação de serviços evoluiu no sentido de uma prática 

transdisciplinar, desenvolvida de uma forma integrada com base na colaboração entre 

serviços e recursos da comunidade e prestada nos contextos naturais de vida das 

crianças e das famílias (Tegethof, 2007). 

Os aspetos considerados como basilares na IP estão contemplados na legislação 

portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 281/2009 de 6 de Outubro que tem por objeto, na 

sequência dos princípios enunciados na Convenção das Nações Unidas dos Direitos 

da Criança e no âmbito do Plano de Ação para a Integração das Pessoas com 

Deficiência ou Incapacidade 2006 -2009, a criação de um Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). Esta legislação, por ser um direito público, 

prevê a prestação de serviços de IP para todas as crianças elegíveis de 0 a 6 anos. 

No entanto, o despacho desta nova Lei não suporta todas as recomendações 

baseadas em evidências relatadas em estudos anteriores (Pinto et al, 2012). 

Consequentemente, comités de defesa dos pais, profissionais de intervenção precoce, 
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investigadores e políticos procuram garantir a implementação de práticas 

recomendadas (Pinto et al, 2012). 

4.2. Inclusão: um desafio da Intervenção Precoce 

 

Estudos anteriores (Jennings, et al., 2012) indicam que a competência da criança 

é otimizada quando lhe são proporcionadas oportunidades de aprendizagem, com 

qualidade e promotoras do desenvolvimento. A legislação e as práticas recomendadas 

sugerem um novo enfoque nos ambientes naturais: a casa e os locais nos quais as 

crianças com desenvolvimento típico participam. As crianças elegíveis para a IP têm 

como contextos naturais de desenvolvimento, a família e a creche ou jardim-de-

infância. As práticas de IP defendem, relativamente ao primeiro contexto, uma 

abordagem focada na família e relativamente aos contextos educativos, a inclusão 

(Bailey & McWilliam, 1993).  

Um dos marcos mais importantes no percurso de integração para o movimento de 

inclusão foi considerado de forma mais visível na Declaração de Salamanca (1990): 

mais do que integrar as crianças nas escolas e serem as primeiras a adaptarem-se 

aos contextos (integração), as escolas inclusivas assumem como princípio 

fundamental que todos os alunos devem aprender juntos independentemente das suas 

necessidades e dificuldades (UNESCO, 1994). A inclusão é, atualmente, promovida no 

sentido de dar resposta à diversidade das necessidades de todos os alunos. Assim, o 

conceito de inclusão é definido pela United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO, 2005, p.12) como uma “… abordagem dinâmica de respostas 

positivas à diversidade dos alunos e uma forma de olhar as diferenças individuais, não 

como problemas, mas como oportunidades para o enriquecimento da aprendizagem”.  

Ainda assim, são várias as barreiras para a implementação de serviços inclusivos 

nomeadamente: disponibilidade de contextos de educação precoce de qualidade, 

atitudes, competências e conhecimentos dos profissionais, sistemas de apoios,  

recursos financeiros  e colaboração entre a educação regular e a especial (Odom & 

Bailey, 2001) 

A propósito dos desafios da colaboração entre o ensino regular e a educação 

especial, de acordo com o critério de elegibilidade preconizado no Decreto-Lei 

nº3/2008 (legislação atual relativa à educação de crianças com NEE, criada com a 

finalidade de estabelecer a igualdade de oportunidades, a valorização da educação e 

a melhoria da qualidade do ensino), a educação especial deixa de ser, tal como é 

preconizado numa perspetiva inclusiva, um conjunto de recursos educativos 

disponíveis para qualquer aluno, que deles necessite, em qualquer momento da sua 

trajetória escolar (desenvolvimental) (Grande,2013). Isto porque, são apenas elegíveis 
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“os alunos com limitações significativas ao nível da participação, num ou em vários 

domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de carácter 

permanente”. Nesta definição são excluídas todas as crianças que no seu percurso 

desenvolvimental apresentam alguma restrição na participação nos seus contextos 

naturais que seja decorrente de riscos de atraso de desenvolvimento), (Decreto de Lei 

nº 3/ 2008). Assim, parece-nos mais adequada a legislação preconizada para a 

Intervenção Precoce (ilustrada no Decreto-Lei nº 281/2009 - como referimos 

anteriormente), integrando crianças com risco grave de atraso desenvolvimento que 

possa resultar em limitações da participação nas atividades típicas para a respetiva 

idade e contexto socia, bem como as suas famílias (artigo 2.º, p.7298), alargando 

assim os critérios supra referidos face ao Decreto-Lei nª 3/2008.  

Além disso, a grande questão, é o facto de várias crianças elegíveis para a IP que 

frequentam a educação pré-escolar da rede pública estarem em simultâneo ao abrigo 

dos dois Decretos-Lei: nº281/2009 e 3/2008,o que origina dificuldades de articulação 

entre dois serviços (educação especial e as equipas locais de intervenção precoce). 

De facto, de acordo com o artigo 8º do Decreto-Lei nº. 3/2008, a educação especial 

deve proceder à elaboração do Programa Educativo Individual (PEI), enquanto que a 

legislação prevista no Decreto-lei nº 281/2009, exige a elaboração de um plano 

individual de intervenção precoce (PIIP), para cada criança e a sua família, pelas 

equipas locais de intervenção (Artigo 5º., alínea 2, p.7299). Estes dois planos de 

intervenção são distintos, elaborados para períodos de tempo díspares, (o PIIP para 

reavaliar entre 3 e 4 meses e o PEI que se mantêm por um ciclo inteiro), sendo 

baseados em diferentes perspetivas de intervenção. Eis o grande desafio, na medida 

em que este desfasamento reforça práticas (des) coordenadas, cujos objetivos 

principais, condicionam o pressuposto da inclusão. 

Efetivamente, a qualidade das opções de educação precoce inclusivas, para todas 

as crianças com necessidades educativas especiais, é uma consideração importante 

no campo da IP. 

 

4.2.1. A importância da Qualidade do Ambiente de Educação Pré- Escolar 

Inclusivo 

 

Discutir e assumir um contexto pré-escolar de qualidade torna-se essencial uma 

vez que diversos estudos mostram a relação entre a elevada qualidade dos contextos 

de educação e as capacidades em desenvolvimento das crianças durante os primeiros 

anos de vida (Lamb, 1998; Vandell & Wolfe, 2000, como citados por Pinto, 2006). 

Assumindo-se a inclusão das crianças elegíveis para a IP em contextos 

educativos regulares como um preceito, é essencial que estes ofereçam condições 
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estruturais e interações de elevada qualidade. Para isso, e de acordo com David e 

Weinstein (1987, como referidos em Bailey & Worery, 1992), esses contextos devem 

obedecer a cinco requisitos básicos: (1) promover a identidade pessoal das crianças; 

(2) promover o desenvolvimento das suas competências, ajudando-as a terem algum 

domínio e controle sobre o ambiente; (3) promover oportunidades de crescimento, por 

meio de uma estimulação variada; (4) desenvolver a confiança das crianças num 

ambiente seguro e previsível, mas também estimulante e convidativo; (5) promover o 

contacto social com os pares, mas igualmente a privacidade da criança. 

Com base nestes requisitos, os contextos devem ser adaptados às crianças, com 

o objetivo de avaliar corretamente as suas necessidades, promover as suas 

competências e, assim, maximizar as suas capacidades de desenvolvimento 

(Gamelas, 2010). 

Assim, a operacionalização do conceito de qualidade tem assumido como 

dimensões chave a estrutura e o processo, sendo que as variáveis de estrutura dizem 

respeito a caraterísticas estáveis, como os materiais, ideias dos professores, número 

de crianças e de adultos por sala, enquanto as variáveis de processo correspondem a 

todo o conjunto de interações que são experienciadas na sala de jardim-de-infância, 

quer entre crianças, entre crianças e adultos, quer entre crianças e objetos (Konto et 

al. 2002; Pinto (2006). As variáveis descritas não são isoladas e interagem 

dinamicamente na operacionalização da qualidade. Contudo, e em conformidade com 

Leal, Gamelas, Lima, Cadima e Peixoto (2009) parecem ser as variáveis de processo 

as mais importantes para a determinação dos níveis de qualidade que têm impacte no 

desenvolvimento da criança 

4.2.1.1. Comportamentos Interativos do Educador do Ensino Regular  

 

Desde do início dos anos de 1980, os estudos sobre o impacte dos programas de 

educação de infância no desenvolvimento da criança centraram-se em aspetos das 

duas dimensões de qualidade atrás referidas (estrutura e processo). Diversos são os 

estudos realizados para estudar o efeito das interações educador- criança no 

comportamento e nos resultados desenvolvimentais da criança, procurando analisar, 

quer a quantidade, quer a qualidade dessas interações. A literatura documenta que a 

quantidade de tempo que os educadores passam a interagir com as crianças nas suas 

salas de educação de infância é surpreendentemente baixa (de Kruif, McWilliam & 

Ridley, 2001). No que toca à qualidade das interações, os educadores que se 

envolvem em interações responsivas e sensíveis têm maior probabilidade de 

desenvolver uma relação segura a qual revelou ser essencial para promover a 

segurança das crianças (Phillips, Mc Cartney & Scarr, 1987). De acordo com os 



Capítulo I Enquadramento Conceptual 

17 
 

mesmos autores, as crianças que têm educadores menos diretivos, desenvolvem 

interações mais positivas, são mais sociáveis (Phillips, Mc Cartney & Scarr, 1987), 

demonstrando níveis mais elevados de desenvolvimento da linguagem e são mais 

competentes em atividade cognitivas (Howes & Stewart, 1987). 

No contexto português, nomeadamente na área metropolitana do Porto, foi 

realizado um estudo de caracterização de padrões interativos dos educadores em 

contextos de creche (Pinto, 2006). A autora identificou dois estilos interativos de 

educadores: (1) Educadores diretivos – elaborativos, caracterizados por obterem 

valores mais baixos no comportamento redireciona e por valores mais elevados em 

todos os outros seis comportamentos de ensino (Introduz, Elabora, Segue, Informa, 

Reconhece e Elogia), bem como na dimensão afeto; (2) Educadores Diretivos- não 

contingentes, caracterizados por valores extremamente elevados no comportamento 

redireciona e cotações baixas em todos os outros comportamentos bem como na 

dimensão afeto. Nas salas dos educadores mais diretivos (estilo Diretivo- não 

contingente), a qualidade era mais baixa, apresentavam proporções inferiores de 

envolvimento de grupo e as crianças tendiam a passar mais tempo não envolvidas ou 

em comportamentos de baixo valor desenvolvimental, como comportamentos 

repetitivos e de atenção vaga, monitorizando o ambiente. Um estudo recente de 

Grande (2013) apresenta resultados complementares ao estudo supraferido (Pinto, 

2006), sendo que autora verifica que as educadoras da educação especial (amostra 

estudada) podem ser empiricamente classificadas em dois grupos Diretivas e 

Elaborativas; sendo este último estilo interativo o mais frequente na amostra estudada. 

4.3. Oportunidades de Aprendizagem Inseridas nas Rotinas dos Contextos 

Naturais 

 

Na sequência de uma perspetiva inclusiva e no âmbito das práticas atuais em IP, 

torna-se indispensável intervir dentro dos vários contextos de vida da criança, avaliar 

as características desses contextos, bem como, as influências que nele têm os 

contextos mais distais e definir as estratégias de intervenção que melhor respondam 

às necessidades da família. Esta é a perspetiva que subjaz ao estudo empírico que 

analisaremos no capítulo II. 

Sabe-se hoje que as crianças em idades precoces aprendem através de 

interações repetidas duma forma dispersa ao longo do tempo e não nos breves 

períodos em que decorrem as intervenções (Sameroff, 2010). Sabe-se, também, que, 

se as intervenções dos profissionais têm pouco efeito diretamente na criança, embora 

tenham um impacte importante na melhoria das competências e da autoconfiança dos 
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pais, famílias e outros prestadores de cuidados que, por sua vez, podem ter uma 

grande influência na promoção do desenvolvimento da criança (McWilliam, 2010).  

Da mesma forma, McWilliam (2010) e Dunst (2010a) defendem que os serviços 

de IP devem ser prestados, sempre que possível, nas atividades e rotinas diárias dos 

ambientes naturais em que as crianças passam a maior parte do seu tempo de 

aprendizagem, nomeadamente na creche, no jardim-de-infância e em casa. Como tal, 

torna-se importante analisar o dia-a-dia da criança, identificar as suas rotinas, de modo 

a tirar partido das mesmas encontrando atividades promotoras de algum tipo de 

aprendizagem. As práticas que consideram os contextos naturais das crianças 

deverão, assim, substituir o enfoque restrito de sessões terapêuticas. 

Foram já desenvolvidos, a nível internacional, diversos estudos que apontam para 

a eficácia do modelo das oportunidades de aprendizagem inseridas nas rotinas e na 

promoção da participação de crianças com incapacidade e/ou em risco de atraso de 

desenvolvimento e/ou ambiental. Dunst (2010a), VanDerHayden e colaboradores 

(2005) estudaram o uso de estratégias sistemáticas e naturalistas (baseadas no 

modelo das Oportunidades de Aprendizagem Inseridas nas Rotinas -OAIR) e o seu 

efeito ao nível do Envolvimento1 das crianças, concluindo que as crianças exibiam 

níveis mais elevados de Envolvimento quando estas estratégias eram postas em 

prática. Também Wolery e colaboradores (2002) estudaram o uso destas estratégias 

de ensino nas transições e atividades de grupo, concluindo que as crianças adquiriram 

os comportamentos ensinados através destas estratégias e que os generalizavam 

para outros materiais e com outros adultos, demonstrando a sua eficácia. 

De acordo com um outro modelo amplamente desenvolvido na comunidade 

científica internacional: Embedded Instructions for Early Learning – Tools for Teachers 

(Snyder & McLaughlin, 2013), igualmente baseado na perspetiva das OAIR, os 

profissionais de IP devem proporcionar oportunidades de aprendizagem 

individualizadas, intencionais e planeadas, no contexto de atividades das rotinas 

diárias de crianças que necessitam de alguma apoio devido a atrasos 

desenvolvimentais, incapacidades e desafios de aprendizagem. Este modelo visa 

apoiar o envolvimento da criança, a sua aprendizagem e autonomia, bem como as 

interações sociais em contextos inclusivos. Considerando a evidência científica sobre 

a pertinência desta abordagem, o presente projeto contempla o desenvolvimento deste 

modelo no estudo empírico que apresentaremos no próximo capítulo. 

                                                           
1
  O conceito de envolvimento, definido por Mc William e Bailey (1992, 1995) como a quantidade de tempo 

que a criança passa a interagir ativa ou atentamente com o seu ambiente de forma desenvolvimental e 

contextualmente adequada em diferentes níveis de competência , considera a quantidade e a qualidade 

do tempo que a criança passa envolvida e tem sido enfatizado como um facilitador de aprendizagem e do 

desenvolvimento. 
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4.4. O processo de Avaliação – Intervenção em Intervenção Precoce 

4.4.1. A visão biopsicossocial da Classificação Internacional da Funcionalidade 

Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens (CIF-CJ) 

 

Os diferentes modelos de avaliação-intervenção em IP, baseiam-se em diferentes 

conceitos acerca da incapacidade, o que se reflete no modo de avaliar aspetos que 

caracterizam as crianças e as suas famílias. 

De acordo com a informação integrada no quadro 1 do ponto 1, a abordagem dos 

Traços, traduziu-se em modelos de avaliação que refletem uma perspetiva claramente 

médica, de diagnóstico-tratamento, limitando a incapacidade às características intra- 

individuais da pessoa (Pinto, 2006). Assim, o conceito de incapacidade, aparece 

exclusivamente ligado a causas centradas na pessoa, como traços físicos ou a 

discrepâncias no processo de maturação de competências básicas por parte da 

criança (Simeonsson, Scarborough & Hebbeler, 2005). Esta perspetiva, para além do 

rótulo imposto pelo diagnóstico, baseia toda a avaliação do desenvolvimento da 

criança em testes psicométricos, que dividem e classificam as crianças por grupos 

categoriais (Simeonsson et. al., 2005). 

Com base nos modelos do desenvolvimentais-sistémicos apresentados, em que o 

ênfase é atribuído ao papel da relação estabelecida entre o indivíduo e o meio ao 

longo do desenvolvimento, surge a abordagem Biopsicossocial às questões da 

incapacidade, que considera as várias dimensões da funcionalidade humana, para 

além da dimensão biológica, contemplando igualmente dimensões de ordem 

psicológica e social, bem como as inter-relações entre elas (Engel, 1977; Simeonsson 

& Hebbeler, 2005). A presente perspetiva sublinha a necessidade de atender à 

variabilidade intra e interindividual relativamente às diferentes dimensões da 

incapacidade, dentro de uma mesma categoria diagnóstica bem como aos fatores 

ambientais que têm impacte no desenvolvimento. Assim, o foco deve ser a 

funcionalidade e não o diagnóstico (Simeonsson, 2005).  

Segundo o Modelo Biopsicossocial, deve considerar-se, no processo de 

avaliação-intervenção: (a) a Pessoa (o seu estatuto de saúde – funções e estruturas 

físicas/ mentais – que poderá estar intacto ou, por outro lado, alterado), (b) o Ambiente 

(os elementos físicos, psicológicos e sociais) que poderá ser adequado, constituindo 

um facilitador ou inadequado, constituindo uma barreira e (c) a interação entre estes 

elementos pelo que existe reciprocidade (ambos agem e reagem entre si e são 

considerados simultaneamente fontes de estimulação e fontes de Feedback). Desta 
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interação resulta, assim, a Participação (que poderá variar de completa a restrita) e a 

Realização de Atividades (que poderá variar de completa a limitada).  

A Classificação Internacional da Incapacidade, Funcionalidade e Saúde para 

Crianças e Jovens-CIF CJ; (WHO, 2007) vem operacionalizar o Modelo 

Biopsicossocial, seguindo os seus pressupostos teóricos no modo de perspetivar o 

desenvolvimento e a funcionalidade/ incapacidade da criança. Como classificação a 

CIF- C-J (WHO, 2007) aborda o conceito de incapacidade adotando uma visão mais 

global, contextualizada e sistémica, integrando aspetos biológicos, psicológicos e 

sociais, valorizando a dinâmica entre meio e indivíduo (Almqvist & Sandberg, 2007). 

Com base na relevância conferida às dimensões atividades e participação e ao 

facto de serem o produto do grau de ajuste que é atingido entre o ambiente e a 

pessoa, o modelo avança no sentido de uma perspetiva que se aspira 

Biopsicosocioecológico (Stineman & Strein, 2010 citado por Simeonsson,2013). 

4.5. O Desenvolvimento Profissional em equipas de IP em Portugal 

 

 Os pressupostos das práticas atuais em IP, conduzem-nos ao enfoque de um 

ponto fulcral para a melhoria das práticas inclusivas: o desenvolvimento profissional e 

formação em serviço das equipas de IP. Numa meta-análise que teve como objetivo 

determinar a eficácia de métodos e estratégias na aprendizagem em adultos, Dunst, 

Trivette, & Hamby  (2010 a), focam quatro métodos de aprendizagem: Aprendizagem 

acelerada; Coaching; Guided Design ; Just-in-time training2. 

A Aprendizagem acelerada engloba procedimentos cujo intuito passa por induzir 

um estado de relaxamento, um ambiente de aprendizagem estruturado e multi-

sensorial, assim como um envolvimento ativo no processo por parte de quem aprende 

(Meier, 2000, citado em Dunst, 2010 b). Este estado de maior relaxamento inclui 

exercícios de respiração e de relaxamento, e um contexto de aprendizagem positivo. 

Como parte da componente ambiente estruturado são utilizadas imagens e leituras 

dramatizadas, vídeos instrutivos e outros materiais (como posters e exposições) como 

facilitadores do processo de aprendizagem. Enquanto aprendizagem ativa são 

utilizadas peças ou rábulas, role-playing, exercícios práticos e escrita de diários. Este 

tipo de aprendizagem é considerado um método holístico com o qual se pretende 

promover a criação (em vez de consumo), melhorar a retenção e tornar o processo de 

aprendizagem mais rápido. 

Coaching é um método de aprendizagem em adultos que inclui procedimentos de 

planeamento e de estabelecimento de objetivos que implicam uma ação conjunta de 

                                                           
2Optamos por não traduzir a designação destes métodos, pela dificuldade em encontrar uma terminologia 

que traduza os conceitos subjacentes a cada um deles. 
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adultos com mais perícia e conhecimentos e de adultos menos experientes. Neste 

método são também utilizadas estratégias de, partilha de informação e feedback entre 

coaches, recolha de informação e oportunidade de praticar por parte dos aprendizes, 

bem como análise e reflexão conjunta sobre as suas experiências (Leat, Lofthouse & 

Wilcock, 2006, citado em Dunst et al., 2010 b). Este é um processo conduzido por 

quem aprende, mas facilitado pelo encorajamento do coach, e pelo seu conhecimento 

e capacidades para promover a compreensão do aprendiz e a utilização de novos 

conhecimentos ou práticas (Gallacher, 1997, citado em Dunst et al.,2010 b). O 

Coaching é conceptualizado como um processo cíclico no qual se aperfeiçoam 

conhecimentos e competências, autoestima e relações.  

O método de Guided Design centra-se na promoção de pensamento crítico e de 

aprendizagem autodirigida (Hancock, Coscarelli, & White, 1983, citado em Dunst et al., 

2010 b) através de processos de tomada de decisão e de resolução de problemas com 

base em problemas do mundo real. Pretende promover a mestria nos conteúdos a 

aprender através de trabalho em pequeno grupo ou em equipa, com feedback e 

orientação por parte de um facilitador (Wales & Stager, 1978, citado em Dunst at al., 

2010 b). É um método que visa a resolução de problemas mais avançados e de maior 

dificuldade, bem como a promoção de capacidades pensamento meta-cognitivo. 

Por fim, o Just-in-time training inclui uma diversidade de métodos e estratégias 

utilizados no contexto de desafios que se colocam aos formandos no seu quotidiano. 

Tenta, assim, responder a pedidos específicos relacionados com preocupações 

imediatas, necessidades de orientação e de mentoria por parte do aprendiz (Beckett, 

2000, citado em Dunst et al., 2010 b). Este método de aprendizagem possibilita, 

assim, uma individualização da formação, às necessidades específicas apresentadas 

pelos formandos. As características fulcrais deste método são: o acesso a ou o 

fornecimento de informação necessária para aperfeiçoar o desempenho ou para 

completar uma tarefa; utilização da informação ou da orientação no trabalho no 

terreno; e a disponibilidade de um mentor ou supervisor para fornecer feedback à 

medida que vai sendo necessário. Os resultados principais deste tipo de treino dizem 

respeito à melhoria de conhecimento e desempenho específicos para um contexto, 

sendo este método habitualmente considerado, segundo Brandenburg e Ellinger 

(2003, citado em Dunst at al., 2010 b) como a aprendizagem que será o suficiente 

para um determinada pessoa, em determinado momento. 

Estes métodos são avaliados e considerados de acordo com determinados 

aspetos e características, sendo os três pontos principais o planeamento, a aplicação 

e a compreensão aprofundada (Dunst et al., 2010 b). O planeamento implica: (a) uma 

introdução, no sentido de envolver e preparar os participantes para o material e para 

as práticas que serão o alvo da formação; (b) uma ilustração, uma demonstração da 
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utilidade e aplicabilidade daquilo que se pretende ensinar. No aspeto da aplicação 

pretende-se que os sujeitos: (a) pratiquem, isto é, que se envolvam na utilização do 

material ou do conhecimento que estão a aprender, e (b) incorram em processos de 

avaliar as consequências ou resultados da aplicação destas aprendizagens. Por fim, 

as características do terceiro fator, a compreensão aprofundada, dizem respeito: (a) à 

reflexão (a auto -avaliação que o sujeito faz acerca da aquisição do conhecimento e 

das competências no sentido de perceber quais serão os passos seguintes no 

processo); (b) à mestria, com base no envolvimento dos aprendizes em processos de 

avaliação da sua própria experiência, contextualizando-a nalgum modelo conceptual 

ou prático, ou em critérios externos.  

Os fatores e características dos quatro modelos analisados, terão como objetivo 

contribuir para a promoção de conhecimento, competências, atitudes e crenças de 

auto -eficácia dos aprendizes (educadoras do ensino regular) participantes no estudo 

empírico que analisaremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

Estudo Empírico
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1.Introdução e Objetivos do estudo 

 

Pretendendo ir ao encontro dos pressupostos teóricos referidos no capítulo I, o 

presente estudo teve como principal propósito: analisar o impacte de um programa de IP 

baseado nas Oportunidades de Aprendizagem Inseridas nas Rotinas (OAIR)3, 

comparando-o com o impacte de um programa de IP convencional4 nos seguintes 

domínios: (1) Desenvolvimento da criança – Quociente de Desenvolvimento; (2) 

Funcionalidade da criança ao nível dos domínios: Atividades e Participação; (3) 

Qualidade dos comportamentos interativos e do tom afetivo das educadoras do ensino 

regular; (4) Qualidade do ambiente pré- escolar a nível da sala considerando duas 

dimensões: (a) Estrutura do programa; (b) Interações; 

Assim, tendo em linha de conta o objetivo geral do presente trabalho procuramos dar 

resposta às seguintes questões de investigação: 

 

1)  Em que medida crianças que frequentam um programa de IP baseado nas OAIR 

apresentam maiores ganhos numa escala de desenvolvimento estandardizada 

quando comparadas com crianças acompanhadas em programas de IP 

convencionais; 

2) Em que medida crianças que foram acompanhadas no programa de IP baseado nas 

OAIR apresentam maiores ganhos ao nível da funcionalidade nos domínios de 

Atividades e Participação, quando comparadas com as que foram acompanhadas em 

programas de IP convencionais; 

3) Em que medida há melhorias na qualidade da sala em variáveis de processo ao nível 

dos comportamentos interativos e do tom afetivo das educadoras do ensino regular 

que frequentam o programa de IP baseado nas OAIR, e em que medida essas 

melhorias são mais acentuadas quando comparadas com as educadoras que 

frequentam um programa de IP convencional; 

4) Em que medida é que as mudanças nos padrões de interação das educadoras são 

acompanhados por mudanças em dimensões da qualidade do ambiente da sala de 

pré- escolar ao nível da (a) Estrutura do programa e (b) Interações; 

                                                           
3 O programa com base nas OAIR (Snyder & McLaughlin, 2013) procura promover práticas de colaboração entre profissionais de intervenção 

precoce e educadoras do ensino regular, de forma a favorecer estratégias preventivas e inclusivas a nível educativo e social, através da 

elaboração, implementação e monitorização dos planos individualizados de avaliação-intervenção em equipa e considerando as 

oportunidades de aprendizagem inseridas nas rotinas. 

 
4 Por programa de IP convencional entendemos uma intervenção desenvolvida em contexto de JI por profissionais de IP que não tenham 

formação específica em OAIR ou congénere, isto é, profissionais que não possuem formação que detalhe elementos estruturantes 

orientadores de uma ação intencionalizada a nível dos seus componentes. 
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2. Método 

2.1.Participantes 

 

Participaram neste estudo quatro crianças com incapacidades, com idades 

compreendidas entre os 4 e os 6 anos, elegíveis para acompanhamento pelo Serviço 

Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI). As crianças frequentavam salas de Jardim-de-

infância inclusivas na área metropolitana do Porto e estavam a ser acompanhadas por 

uma equipa de IP – Equipa Local de Intervenção (ELI), em regime de visita ao J.I. 

Participaram ainda as educadoras do ensino regular das crianças referidas, profissional 

de IP responsável por cada um dos casos. A presente amostra foi selecionada por 

conveniência. 

 O quadro 3, apresentado abaixo, detalha as características dos participantes, sendo 

que duas crianças e as respetivas educadoras do ensino regular participaram na 

intervenção com base nas OAIR e as outras duas implementaram um programa de IP 

convencional 

 

D
a

d
o

s
 

Tipo 

Intervenção 

Programa com base nas OAIR Programa de IP convencional 

Crianças Criança L. Criança S. Criança D. Criança A. 

Idade 

Cronológica 

63 Meses 63 Meses 49 Meses 72 Meses 

Sexo Feminino Feminino Masculino Masculino 

Problemática 

da Criança 

Atraso Global do 

Desenvolvimento 

Distrofia Miotónica de 

Steinerte Hipotonia 

grave 

Perturbação do 

Especto do Autismo 

Atraso Global do 

Desenvolvimento 

Profissional 

de apoio IP 

Psicóloga 

Com formação OAIR 

Educadora de IP 

Com formação OAIR 

Educadora de IP 

Sem formação OAIR 

Educadora de IP 

Sem formação OAIR 

Educação 

Especial 

Com Apoio  Com Apoio Sem Apoio Sem Apoio 

Educadora 

Ensino 

Regular 

 26 Anos de experiência 

 Sem formação em 

Educação Especial e 

ou IP 

 29 Anos de 

experiência 

  Sem formação em 

Educação Especial 

e ou IP 

 17 Anos de 

experiência 

 Sem formação 

em Educação 

Especial e ou IP 

 15 Anos de 

experiência 

 Sem formação 

em Educação 

Especial e ou IP 

Característic

as Contexto/ 

sala 

 

 25 Crianças ( 2 delas 

com NEE e 

2 sinalizadas  aguardar 

resposta; 

 1Auxiliar permanente 

 Contexto público  

 25 Crianças 

 1 NEE 

 1auxiliar 

permanente 

 Contexto privado  

 18 Crianças 

 3 NEE 

 1 Auxiliar 

permanente 

 Contexto privado; 

 16 Crianças 

 3 NEE 

 1 Auxiliar 

permanente 

 Contexto privado 

 

Quadro 3. Caraterísticas dos participantes 
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2.2. Medidas  

 

Com base nas variáveis ilustradas nas questões de investigação acima referidas, o 

quadro 4 ilustra a correspondência entre estas mesmas variáveis e as medidas utilizadas: 

 

2.2.1. Medida do Estatuto Desenvolvimental 

 

Para avaliar o nível de desenvolvimento da criança foram administradas as Griffiths 

Mental Development Scales (GMDS; Griffiths, 2006, 2008), um teste estandardizado para 

crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 8 anos – é administrado às crianças 

sendo alguns itens preenchidos com base numa entrevista às mães. São obtidos os 

seguintes resultados desenvolvimentais: (a) idade desenvolvimental da criança, (b) 

quociente global de desenvolvimento (QD) (c) quocientes de desenvolvimento em seis 

domínios: locomotor; pessoal-social; linguagem (audição e fala); coordenação óculo-

manual, realização e raciocínio prático. (Griffiths, 2006, 2008). No presente estudo foi 

utilizado o QD global e os QDs dos seis domínios, para cada criança. 

 

 

 

 

Dimensões Variáveis Medidas 

 

Estatuto 

desenvolvimental 

da Criança 

1) Quociente global de 

desenvolvimento 

2) Quocientes dos 6 domínios 

de desenvolvimento  

 

Escalas de Desenvolvimento Mental de Ruth Griffiths 

(Griffiths, 2008) 

 

Funcionalidade 2) Um Domínio da 

Funcionalidade da Criança: 

Atividades e Participação 

 Castro, S., Pinto, A. I., & Figueiredo, A. (2013). 

Matriz de Avaliação das Atividades e Participação. 

Instrumento de Avaliação não publicado. Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação. 

Universidade do Porto. 

 

Características 

da Qualidade da 

Sala 

3) Comportamentos Interativos 

das Educadoras 

Teaching Styles Rating Scale  

(TSRS;  McWilliam, Zulli, & de Kruif, 1998) 

4) Qualidade dos Contextos de 

J.I (interação e Estrutura de 

Programa) 

Escala de Avaliação do Ambiente em Educação de 

Infância - Edição Revista (ECERS-R; Harms, Clifford, 

& Cryer, 2008) 

Utilização de 2 subescalas - Interação e Estrutura do 

Programa - relativas às variáveis de processo e 

estrutura, respetivamente  

 

Quadro 4: Dimensões, Medidas e Instrumentos 
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2.2.2. Medida da Funcionalidade 

 

A Matriz de Avaliação das Atividades e Participação (MAAP;  Castro, S. Pinto, A. I., & 

Figueiredo, A. (2013)5  foi utilizada para documentar o funcionamento das crianças de 

forma a identificar os seus pontos fortes e áreas para intervenção em diferentes 

dimensões da sua  funcionalidade. O MAAP tem como objetivo orientar a 

observação/avaliação de aspetos da funcionalidade, centrando-se em dimensões 

específicas do domínio da Atividades e Participação (Aprendizagem e Aplicação de 

Conceitos, Tarefas e Exigências Gerais, Comunicação, Auto-Cuidados, Interação Social  

e Jogo Pré-Escolar) referidas na Classificação Internacional da Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde – versão para Crianças e Jovens (CIF-CJ; WHO,2007).  À 

semelhança dos qualificadores da CIF-CJ também o MAAP (Castro et al.2012I) é  

preenchido por atribuição de quantificados através da mesma escala numérica em que 0 

significa que 0 “ Não Há Problema” ; 1 “Problema Ligeiro” ;2 "Problema moderado” ; “3 

Problema Grave” e 4 “ Problema completo”. Os itens que integram o domínio das 

Atividades e Participação foram obtidos com base em dois estudos prévios: (a) um 

estudo que identificou as dimensões selecionadas e consideradas como essenciais por 

peritos a nível nacional e internacional na avaliação de crianças dos 0 aos 6 anos com 

Perturbação do Espectro do Autismo (Castro, 2012). No âmbito deste estudo, foi 

construído o MAAPA, com base no mapeamento/correspondência estabelecida entre 

estas dimensões e itens de diferentes instrumentos de avaliação do desenvolvimento 

mais comummente utilizados pelos profissionais (Griffiths, Currículo Carolina,, CARS, 

ADOS, Schedule of Growing Skills) (ver Castro, 2012); (b) A esta dimensões foram 

acrescentadas dimensões da funcionalidade obtidas num outro estudo que visou 

identificar dimensões consideradas como fundamentais por peritos a nível nacional e 

internacional, no funcionamento de crianças dos 0 aos 6 anos (Ellingsen, 2012). No 

estudo de Castro (2012) o MAAP foi administrado a 3 grupos: crianças com 

desenvolvimento típico, crianças com autismo e crianças outros tipos de incapacidade, 

sendo que os resultados indicam que as crianças não se agrupam de acordo com a sua 

categoria diagnóstica, mas sim com base no grau de limitação que as caracteriza em 

diferentes dimensões de funcionalidade. Os dados deste estudo ilustram, ainda, o papel 

preditivo do Envolvimento das crianças e dos Fatores Ambientais que integram os anexos 

do MAAP, os quais não são analisados no presente estudo. 

                                                           
5
 A presente matriz foi desenvolvida em parte no âmbito do doutoramento de Susana Castro (2012), intitulado ‘International 

Classification of Functionality, Disability and Health for Children and Youth: contribution for the assesment-intervention 

process of young children with autism’, tratando-se de um instrumento não publicado, estando a ser desenvolvida pelas 

autoras a sua validação.  
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2.2.3. Medidas de qualidade do processo e da estrutura do ambiente educativo 

2.2.3.1. Comportamentos de Ensino das Educadoras do Ensino Regular 

 

Para caracterizar as interações que se estabelecem entre as educadoras do ensino 

regular e as crianças nas quatro salas de JI, foi utilizada a versão portuguesa da 

Teaching Styles Rating Scales (TSRS; McWilliam, Scarborough, Bagby, & 

Sweeney,1998) – Escala de Avaliação dos Estilos de Ensino (EAEE)6, esta escala 

permite captar e medir comportamentos de interação específicos e características 

afetivas dos educadores de infância. Os comportamentos interativos específicos são 

medidos através de sete itens (descritos no Quadro 5), cotados numa escala tipo Likert 

de sete pontos com quatro descritores (1-nunca; 3- ocasionalmente; 4- frequentemente; 

7- a maior parte do tempo). Os comportamentos avaliados nesta escala não são 

mutuamente exclusivos, pelo que vários itens podem ser cotados como ocorrendo a 

maior parte do tempo. As cotações são feitas com base em julgamento e baseiam-se em 

períodos de observação de 15 minutos, devendo refletir a proporção de tempo passado 

pela educadora em cada comportamento de interação. 

 

 

 

A dimensão relativa às características afetivas da EAEE é avaliada através de 14 

itens (c.f. Quadro 6), cotados numa escala de cinco pontos com três descritores relativos 

à frequência ou qualidade do comportamento (pontos 1, 3 e 5), que são diferentes para 

cada item. 

 

                                                           
6 Escala traduzida no âmbito do projeto de investigação – A qualidade das interações da criança em contexto familiar e 

creche e o seu impacto no desenvolvimento sócio -cognitivo da criança, levado a cabo pelo Centro de Psicologia da 

Universidade do Porto e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (Referência POCTI/PSI/35207/2000). 

 

Itens de Ensino Descrição 

Redireciona Parar o envolvimento atual da criança para a levar a fazer algo diferente. 

Introduz Dar uma nova atividade a uma criança que não está envolvida nesse momento. 

Elabora 
Fornecer às crianças informação ou materiais relacionados com as atividades atuais da criança, 

mas indo além do âmbito das especificidades da atividade. 

Segue 
Procurar desencadear uma resposta relacionada com as atividades em que a criança está 

envolvida no momento. 

Informa Fornecer informação sem elaborar a partir da atividade atual da criança. 

Reconhece Responder às crianças ou suas atividades sem as descrever, desenvolver ou seguir. 

Elogia Aumentar o afeto para transmitir prazer ou admiração pelas crianças 

Quadro 5. Itens da EAEE relativos à Dimensão Comportamentos de Ensino 

Fonte: TSRS (McWilliam, Scarborough, Bagby, & Sweeney,1998); Pinto (2006); Grande (2013)  
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Os observadores da equipa de recolha de dados frequentaram uma formação 

denominada “Avaliação das Interações Adulto -Criança em idade pré-escolar” realizada 

na FPCEUP que contemplou uma base teórica acerca do conceito de interação defendido 

pelos autores das TSRS, bem como um treino de competências de observação e cotação 

das interações. Neste sentido, foram observadas e codificadas 16 sessões, sendo que 

nestes registos a percentagem de acordo, nos 21 itens da EAEE, variou entre 85% e 

100%, com uma média de 93,73% (quando consideradas diferenças de 1 valor entre 

cotações- acordo “within one”. 

2.2.3.2. Estrutura do Programa e Interações - A Escala de Avaliação do Ambiente 

em Educação de Infância – ECERS-R – Harms, Clifford & Cryer (1998) 

 

Com o objetivo de avaliar dimensões da qualidade do contexto de jardim-de-infância 

foi administrada a Escala de Avaliação do Ambiente em Educação de Infância (Harms, 

Clifford & Cryer, 1998, traduzida por Pinto, Aguiar, Gamelas, Leal e Pinto, 2008), uma 

Itens de Afeto Descrição 

Nível de afetividade Quantidade de energia que o educador parece estar a despender no sentido de ir ao 

encontro das necessidades da criança. 

Expressão Positiva Transmitir entusiasmo, excitação e felicidade durante as interações com a criança. 

Expressão Negativa Transmitir desprazer ou infelicidade durante as interações com as crianças. 

Envolvimento Visual Seguir visualmente as atividades das crianças. 

Contacto físico .Frequência e amplitude do contacto físico entre o educador e a criança. 

Responsividade Emocional Interagir com as crianças de forma calorosa e protetora. 

Consistência das 

interações 

 

Previsibilidade ou consistência das respostas do educador às crianças. 

Responsividade em relação 

aos interesses da criança 

 

Interações do educador baseadas nos interesses das crianças 

Directividade em relação à 

criança 

 

Permitir que a criança dite o ritmo e conteúdo das atividades. 

Tom Frequência de comunicação autoritária e controladora. 

Inclusão da criança com 

NEE nas atividades 

Ajudar a criança com NEE a participar totalmente nas atividades de uma forma 

consistente. 

Inclusão das outras 

crianças nas atividades 

 

Solicitar as outras crianças a participar nas atividades de uma forma consistente. 

Incidental teaching (ensino 

por incidentes) com a 

criança com NEE 

 

Responder e eliciar comportamentos de nível elevado. 

Adequação 

desenvolvimental 

Adequar as atividades e o conteúdo ao nível desenvolvimental de cada criança; 

Quadro 6. Itens da EAEE relativos à dimensão Características Afetivas 

Fonte: TSRS (McWilliam, Scarborough, Bagby, & Sweeney,1998); Pinto (2006); Grande (2013) 



Capítulo II Estudo Empírico 

30 
 

medida da qualidade em salas para crianças entre os 30 e os 72 meses. A ECERS-R é 

uma revisão da ECERS (Harms, Clifford & Cryer, 1980). A atual escala considera os 

mesmos princípios da original, isto é, princípios das práticas desenvolvimentalmente 

adequadas, nomeadamente: espaços e materiais organizados promovem nas crianças 

autonomia e independência; as crianças aprendem ativamente através das atividades 

que realizam sendo que estas devem ser planificadas pelos adultos sendo a 

aprendizagem promovida através de interações responsivas e calorosas das crianças 

com os pais, educadores e outros adultos, mas também com outras crianças (Harms et 

al., 1998). 

Relativamente à constituição da presente escala, esta é composta por quarenta e 

três itens organizados em sete subescalas que são consideradas pelos autores as 

dimensões essenciais da qualidade e: (1) Espaço e Mobiliário; (2) Rotinas/Cuidados 

Pessoais; (3) Linguagem/ Raciocínio; (4) Atividades; (5) Interação; (6)Estrutura do 

Programa e(7) Pais e Pessoal. Cada item é avaliado numa escala de sete pontos, em 

que existem quatro pontuações âncora com descritores (cf. Quadro 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nosso estudo optamos por considerar apenas duas das sete subescalas: 

Interação e Estrutura do Programa (cf. Quadro 8) de forma a complementar a medida da 

qualidade da sala obtida com base na avaliação dos comportamentos das educadoras. 

 

 

 

Pontuação Âncora Descrição 

1 Situação Inadequada 

3 
Situação em que existem Condições 

Mínimas 

5 Existência de Boas Condições 

7 Existência de Condições Excelentes 

Subescala Itens 

Interação 
Supervisão motricidade global; Supervisão geral; Disciplina; Interações 

pessoal-criança; Interações entre crianças. 

Estrutura do Programa 
Horário; Jogo livre; Tempo de grupo; Condições para crianças com 

incapacidades 

Quadro 8. Subescalas da ECERS-R e respetivos Itens utilizados no presente estudo 

 

Quadro7. Pontuações âncora e respetiva descrição – ECERS-R 

 



Capítulo II Estudo Empírico 

31 
 

A cotação da Escala de Avaliação do Ambiente é baseada na observação da sala 

durante quatro horas, bem como numa entrevista realizada à/ ao educador(a) de modo a 

completar a informação observada. 

 

2.3.  Procedimento de Recolha de Dados 

 

Inicialmente foi solicitada, ao SNIPI, autorização para o desenvolvimento do presente 

estudo, no âmbito de um protocolo estabelecido para a realização do estágio curricular 

por nós desenvolvido no ano letivo 2012/2013 na equipa de IP referida no estudo. Foi 

igualmente solicitada autorização aos encarregados de educação, e às educadoras do 

ensino regular foi pedida colaboração na nossa investigação. 

Neste estudo foram tidos em conta quatro momentos, sendo dois dedicados à 

recolha de dados e outros dois à intervenção. Através do Quadro 9, podemos 

compreender de forma mais clara os procedimentos usados neste estudo. 

     Quadro 9: Desenho do Estudo 

 

Num primeiro momento (M1) foi administrada pela autora do presente estudo (com 

formação prévia e experiência com a escala) a GMDS (2008) a cada criança no J.I., num 

local tranquilo. No mesmo dia foram realizadas entrevistas às mães de forma a recolher 

informação acerca de alguns itens das escalas. Para cada criança foi calculada a idade 

 

 

Tempo 

Variáveis 

Desenvolvimento 

da criança 

Funcionalidade 

da Criança 

centrada nas 

Atividades e 

Participação 

Comportamentos 

Interativos das 

Educadoras 

Qualidade dos Contextos de 

J.I (Interação e Estrutura de 

Programa) 

Momento 1 

Novembro e 

Dezembro 2012 

 

 

Recolha de 

Dados 

 Criança L  

 Criança S. 

 Criança D. 

 Criança A. 

 Criança L  

 Criança S 

 Criança D 

 Criança A 

 Ed. Criança  L 

 Ed. Criança S 

 Ed. Criança D 

 Ed. Criança A 

 Sala da Criança L. 

 Sala da Criança S 

 Sala da Criança D 

 Sala da Criança A 

Momento 2 

Janeiro 2013 

 

Intervenção 

Programa 

OAIR 

 Formação das Educadoras do Ensino Regular das Crianças L. & S. 

Momento 3 

Fevereiro a 

Maio 2013 

Implementação e Monitorização das OAIR  

 Criança L. & respetiva Educadora do Ensino Regular 

 Criança S. & respetiva Educadora do Ensino Regular 

Momento 4 

 

Junho 2013 

 

Recolha de 

Dados 

 Criança L.  

 Criança S. 

 Criança D. 

 Criança A. 

 Criança L.  

 Criança S. 

 Criança D. 

 Criança A. 

 Ed. Criança  L. 

 Ed. Criança S. 

 Ed. Criança D. 

 Ed. Criança A. 

 Sala da Criança L. 

 Sala da Criança S. 

 Sala da Criança D. 

 Sala da Criança A. 
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desenvolvimental, o QD global, bem como os QDs das subescalas a partir das cotações 

obtidas nos cinco domínios das GMDS. 

Neste mesmo momento (M1), foi recolhida toda a informação disponível acerca das 

crianças com necessidades educativas especiais, tendo por base os relatórios de várias 

especialidades, os Planos Individuais de Intervenção Precoce e os Planos Educativos 

Individuais, bem como entrevistas pontuais realizadas às educadoras e aos encarregados 

de educação. Com base nesta informação, e em observações naturalistas realizadas ao 

longo de dois meses em contexto de J.I no âmbito do estágio curricular, foi possível 

sumariar a informação no sentido de preencher o MAAP (Castro et al.,2013) com o apoio 

do profissional de IP que acompanhava cada uma das crianças. 

Ainda durante o M1, cada educadora do ensino regular foi observada ao vivo e a 

cotação relativa aos seus comportamentos interativos e às características afetivas foi 

efetuada no decurso de 4 sessões de 15 minutos cada uma a decorrer na respetiva sala 

de educação de infância em 4 dias diferentes alternando entre duas atividades livres e 

duas estruturadas, com recurso à EAEE (2008).7   

Por último foram ainda avaliadas as dimensões Interação e Estrutura do Programa 

com base nestas subescalas da ECERS-R, através da observação no J.I por um dos 

elementos da nossa equipa com formação especializada na escala. 

 O segundo e terceiro momentos (M2 e M3) constituíram a intervenção do presente 

estudo. Torna-se fundamental salientar que o programa baseado nas OAIR, desenvolvido 

nestes dois momentos, teve por base a realização de um curso intitulado de “ Embedded 

Instructions for Early Learning- Tools for Teachers “8. Esta ação surge no âmbito do 

processo de supervisão e formação em serviço para profissionais de IP, que tem vindo a 

ser desenvolvido pelo Centro de Psicologia da Universidade do Porto.  

A nossa equipa teve assim, a possibilidade de se formar num modelo específico de 

promoção de oportunidades de aprendizagem integradas em rotinas diárias (OAIR) bem 

como de adquirir competências de coaching (Dunst et al, 2010 b) para acompanhamento 

posterior dos profissionais na implementação das ações. 

Acrescentamos ainda, que entre os meses de Fevereiro e Junho (no decorrer do 

nosso programa de intervenção OAIR) a equipa reuniu mensalmente para consultadoria 

na implementação e monitorização desta metodologia.  

                                                           
7 O acordo interobservadores neste instrumento foi igualmente verificado ao longo do processo de recolha de dados: 

vinte e cinco por cento do total das sessões foram cotadas, por dois observadores da equipa. Os valores relativos ao 

acordo inteobservadores (“within one”) variam entre os 95% e 100% nos sete itens da escala, sendo a percentagem média 

de acordo para a dimensão do afeto de 100%. 

8 Curso ministrado pelas Doutoras Patricia Snyder e Tara McLaughlin da Universidade da Florida nos Estados 

Unidos da América entre 14 e 18 de Janeiro de 2013 num total de 34 horas, nas instalações da FPCEUP 
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Para além da nossa equipa de investigação, ambos os profissionais de IP que 

acompanhavam os casos S. e L. participaram nesta formação e colaboraram no processo 

de implementação. 

Por último, seguiu-se o M4, um segundo momento de recolha de dados, 

rigorosamente igual ao M1, no sentido de analisar possíveis evoluções com base na 

intervenção realizada por recurso às OAIR. 

2.4.Procedimento da Análise de Dados 

 

O presente estudo assume uma abordagem qualitativa para comparar possíveis 

efeitos de dois tipos de programas de IP: (a) convencional e (b) programa de promoção 

de OAIR. Optamos pela utilização do estudo de caso, numa abordagem naturalista e 

interpretativa da criança e do seu ambiente educativo procurando compreender e 

interpretar o significado do que foi observado e dos dados recolhidos bem como as suas 

possíveis relações e implicações (Creswell, 1998). 

Ao contrário da investigação quantitativa, os métodos qualitativos encaram a 

interação do investigador com os sujeitos alvo de investigação e com os seus contextos, 

como parte explícita da produção do saber, como variável interveniente. A subjetividade 

do investigador e dos sujeitos estudados deve ser considerada no processo de 

investigação (Flick, 2005). O mesmo autor, faz referência ao processo de “triangulação 

de dados” – recolha de várias fontes - para a validade do estudo.  

Na presente investigação, com base no estudo de caso procurou-se conseguir essa “ 

triangulação dos dados”, através: (a) de uma recolha de dados rica em informação 

detalhada e de múltiplas fontes (observação naturalista e participante nos contextos 

inclusivos) – o que permitiu um maior conhecimento sobre a realidade a estudar; (b) da 

participação de vários agentes e da utilização de várias fontes – crianças, profissionais de 

IP, educadoras do ensino regular; encarregados de educação, análise documental; (c) do 

contacto e partilha de dúvidas com peritos – e.g., autores do instrumento MAAP (Castro 

et, al.2013) por nós utilizado nesta investigação. 

 Autores como Fielding e Schreier (2001) consideram esta “triangulação” uma mais-

valia. Apesar de não permitir retirar conclusões fidedignas e precisas, permite que os 

investigadores sejam mais críticos, e até mais céticos, face aos dados recolhidos. As 

ideias destes autores são congruentes com Creswell (1998) que defende que o estudo de 

caso envolve a exploração de várias fontes, ao longo de um período de tempo que 

permite aplicação de variadas práticas interpretativas, que ambicionam a compreensão 

em profundidade dos casos em estudo (Denzin & Lincoln,2003). 
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Neste sentido, e em congruência com Creswel (1998) salientamos que não temos 

como principal objetivo ou motivação a generalização dos resultados encontrados. 

Pretendeu-se, antes, uma compreensão mais aprofundada do fenómeno em estudo, com 

base numa abordagem de estudo de caso de crianças com NEE selecionadas por 

conveniência, e acompanhadas por uma equipa de IP pertencente ao SNIPI. 

 

3. A Implementação do Programa de Intervenção sobre Oportunidades de 

Aprendizagem Inseridas das Rotinas 

 

De acordo com este modelo, para criar oportunidades de aprendizagem integradas 

em contextos naturais, é necessário: (a) planificar instruções especializadas a serem 

implementadas durante as oportunidades de aprendizagem diárias; (b) fornecer 

instruções orientadas ou especializadas visando um ensino individualizado; (c) promover 

o envolvimento da criança e a aprendizagem em atividades diárias, rotinas e transições. 

(Snyder & McLaughlin, 2013). 

Este programa apresenta como características principais: (1) a utilização de 

atividades que ocorrem normalmente nas rotinas da sala de educação de infância e de 

materiais autênticos (que existem nos próprios contextos), bem como a utilização de 

interações curtas de ensino. (2) a identificação das competências que são importantes 

para o desempenho das atividades diárias, (3) o ensino dessas competências à criança-

alvo no decurso de atividades que esta desenvolve com todas as crianças da sala de 

educação de infância (Snyder & McLaughlin, 2013). . 

O primeiro momento de intervenção (M3) foi essencial para fornecer às educadoras 

do ensino regular alguns aspetos teóricos fundamentais à compreensão do programa, 

bem como capacitá-las para o domínio dos seus pressupostos de base9. Este momento 

decorreu em duas sessões de formação em serviço, de 60 minutos cada uma (com 

espaçamento de uma semana entre cada), sendo as sessões individualizadas para cada 

educadora do ensino regular, proporcionando assim momentos de discussão e reflexão 

sobre as práticas apresentadas. 

O segundo momento de intervenção (M4) decorreu ao longo de 13 semanas entre os 

meses de Fevereiro e Maio de 2013. Sendo que cada uma das semanas de intervenção 

estava subdividia em três etapas distintas, apresentadas na Figura 1, constituintes do 

procedimento de intervenção de OAIR. 

 

                                                           
9
 Criação de documentos (PowerPoint e material de apoio) adaptados de Embedded Instructions for Early Learning – Tools 

for Teachers (Snyder & McLaughlin, 2011) 
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                                           (adaptado de Snyder & McLaughlin,2013) 

 

Durante a primeira etapa, de planificação, e seguindo a metodologia de Snyder e 

McLaughlin (2013), foi necessário definir estratégias dentro de quatro grandes domínios: 

(a) O que ensinar; (b) Quando ensinar; (c) Como ensinar; (d) Como avaliar, as quais 

passamos a descrevemos sucintamente – para uma visão mais completa destas 

dimensões e das estratégias implementadas, ver Anexo 1.  

 

(a) O que ensinar  

A investigadora principal em conjunto com o profissional de IP e a educadora do 

ensino regular elaboravam dois Alvos de Aprendizagem Prioritários por semana/por 

criança, considerando os conteúdos que as crianças necessitavam aprender para garantir 

a sua participação nas atividades diárias (consultar o exemplo ilustrado no Anexo 2). 

Cada Alvo de Aprendizagem10 inclui informações que ajudam a planificar as 

oportunidades de aprendizagem integradas nessas atividades diárias, devendo focar-se 

no que a criança precisa aprender nesse momento específico, constituindo um objetivo 

comportamental por indicar o comportamento ou a competência que a criança aprende a 

realizar. 

 

(b) Quando ensinar. 

Num segundo momento, após decidirmos o que ensinar para que a criança fosse 

mais participativa, envolvida e independente, decidíamos quando deviam fazê-lo – em 

que atividades, rotinas e transições. Assim, em equipa era decidido quais seriam os 

melhores momentos, durante o dia, para fornecer a instrução, bem como o momento em 

que a educadora do ensino regular teria disponibilidade para apoiar a OAIR. 

A importância de ligação entre os alvos de aprendizagem e as características da 

atividade, rotina ou transição revelou-se essencial. A equipa planificava os objetivos de 

aprendizagem considerando quais as atividades, as rotinas ou transições mais 

adequadas e qual o tempo mais ajustado para a sua concretização, na medida em que é 

                                                           
10

 Para identificar os Alvos de Aprendizagem da criança recorremos a uma variedade de fontes: (a) Plano Individidual de 

Intervenção Precoce (PIIP); (b) Programa Educativo Individual (PEI) da criança; (c) Currículo da sala de aula; (d) 

Informação da/sobre a família; (e) Conhecimentos sobre desenvolvimento e aprendizagem da criança; (f) Registos da 

observação e da avaliação da criança. 

Figura 1. Etapas das OAIR 

 

3. Avaliação 

1.Planificação 

 
2. Implementação 
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fundamental que os alvos de aprendizagem se ajustem às características e exigências da 

atividade. 

Após serem considerados os momentos adequados e naturais para criar 

oportunidade de aprendizagem integradas, o desafio passava por planificar a ocorrência 

de oportunidades de aprendizagem no contexto da sala de atividades. Assim, era 

necessário planificar para cada criança individualmente e, simultaneamente, manter o 

controlo das outras crianças e dos recursos disponíveis. Esta planificação foi realizada 

através de uma Matriz de Atividades (ver anexo 3) desenhada em conjunto com as 

educadoras do ensino regular, para que este instrumento lhes fosse significativo, 

facilitando a planificação (quando e onde) das oportunidades de aprendizagem 

integradas de acordo com os objetivos específicos. Este mesmo documento foi criado 

também com o intuito das educadoras do ensino regular registarem a frequência de 

vezes que durante um dia ocorriam Ensaios de Aprendizagem Completos (EAC) ao 

longo de cada uma das semanas. De seguida explicamos em que consistem EAC. 

 

(c) Como ensinar 

Para este momento da planificação a equipa recorreu aos EAC, que são interações 

curtas de ensino que utilizam técnicas de instrução com base na evidência e podem ser 

utilizadas para o ensino de competências de comunicação, cognitivas, motoras e sociais. 

Envolvem sequências específicas para iniciar e fazer o follow up de interações de ensino. 

As EAC envolvem um processo de quatro passos, sendo necessário identificar e 

planificar para cada um destes passos: (1) Dar algum tipo de sugestão/pista (designado 

por “antecedente”) para iniciar o processo. Frequentemente são pistas verbais (ou algo 

que o adulto dizia), mas podem ser sugeridas no âmbito do contexto, de uma atividade ou 

mesmo pelos pares; (2) De seguida, o adulto fornece algum tipo de ajuda no caso de a 

criança precisar. Este passo constitui o momento de ensino e é extremamente 

importante, especialmente nas fases iniciais de aprendizagem de uma nova competência; 

(3) O terceiro passo consiste na resposta da criança ( é o “comportamento” da criança). 

O Adulto dá tempo suficiente para a criança responder após uma sugestão ou após a 

ajuda. (4) Por último, o adulto fornecia feedback (ou “consequência”), dependendo da 

resposta da criança. Respostas corretas e incorretas desencadeavam um feedback 

diferente, sendo que as erradas são complementadas por ajudas adicionais até que a 

criança atinja o nível de participação desejável definido no alvo de aprendizagem. 

O processo de implementação das OAIR foi estabelecido em equipa com algum 

rigor, sendo que o nosso objetivo principal era que as educadoras do ensino regular ao 

longo de cada semana, criassem o máximo de EAC, conseguindo igualmente fazer o 

registo das mesmas na matriz de atividades previamente elaborada. Para além da matriz 
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de atividades completa afixada nas salas de atividades, criamos ainda uma outra matriz 

de atividades simplificada para que as educadoras pudessem colocar no bolso das suas 

batas (consultar Anexo 3), sendo assim mais facilmente recordado e oportuno o registo 

das frequências pelas educadoras do ensino regular. 

 

(d) Como avaliar 

No final deste processo era necessário avaliar as oportunidades de aprendizagem 

inseridas nas rotinas, respondendo às questões que as autoras do programa sugerem 

expressas na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adaptado de Snyder & McLaughlin,2013 ) 

 

Para operacionalizar este processo, todas as semanas a investigadora principal 

observava, durante cerca de uma hora as educadoras do ensino regular, fazendo o seu 

registo dos EAC para posterior discussão com as educadoras do ensino regular (Ver 

Anexo 2 - Exemplos de registo dos ensaios de aprendizagem completos). Num segundo 

momento, a investigadora principal, bem como a profissional de IP responsável pelo caso 

e a educadora do ensino regular reuniam, havendo um momento de feedback acerca do 

registo com recurso a um guião elaborado em equipa (ver exemplo no Anexo 4 parte I). 

Ainda nesta reunião era decidido se mantinham ou se alteravam os dois alvos de 

aprendizagem para a semana seguinte, definindo novas estratégias e partilhando dúvidas 

e sugestões geradoras de melhoria na implementação do programa (ver parte II do 

Anexo 4). 

Após esta reunião, em contexto de sala de atividades a investigadora principal e, 

sempre que oportuno, a profissional de IP, modelavam as OAIR sobre o alvo de 

aprendizagem delimitado para a semana seguinte. 

No Anexo 5 são apresentados os gráficos relativos às frequências das OAIR 

registadas pelas educadoras do ensino regular em ambos os casos, bem como nos 

1. Estou a fazer isto? 

Implementação de 

Oportunidades de 

Aprendizagem 

Inseridas nas rotinas; 

 

2. Está a funcionar? 

Monitorização do 

progresso da criança 

 

3. Tenho que fazer alterações? 

Dar continuidade ou rever o objetivo de aprendizagem e o plano 

Figura 2. Questões a serem respondidas no processo de avaliação das OAIR 
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Anexo 6 e 7 ilustramos a evolução processual de um caso através da elaboração dos 

Alvos de Aprendizagem prioritários num domínio específico.  

 

4. Resultados 

 

Os dados recolhidos em dois momentos (antes e após a intervenção), pretendiam 

constituir evidência do efeito de uma intervenção específica inserida nas rotinas OAIR em 

diferentes variáveis a nível da criança: (a) estatuto desenvolvimental; (b) funcionalidade e 

participação; bem como em variáveis ao nível da qualidade de um contexto próximo das 

crianças (contexto pré-escolar inclusivo). Assim ao nível da sala foi considerada a 

componente de qualidade de processo, medida com base nos comportamentos 

interativos da educadora do ensino regular e das interações por esta proporcionadas na 

sala, e a componente de qualidade de estrutura, medida com base na avaliação da 

Estrutura do Programa. 

Será feita uma descrição dos resultados, comparando cada uma das variáveis de 

interesse em função do tipo de programa (OAIR vs Programa de IP convencional), de 

modo a dar resposta às questões de investigação delineadas para este estudo no início 

do presente capítulo. 

4.1. Nível Desenvolvimental das crianças 

 

a) Intervenção nas OAIR 

 

No que se refere ao nível desenvolvimental da Criança L. com intervenção de OAIR, 

verificamos que o quociente global de desenvolvimento (GGD) aumentou de 84, 3 para 

87,5 do M1 para o M4. Na Figura 3 podemos constatar que se verificou uma ligeira 

melhoria em quase todos os domínios, sobretudo na Audição e Linguagem (sendo que 

esta área no M1 apresentava os valores mais baixos comparativamente às restantes) e 

no Raciocino Prático. O domínio da Coordenação olho mão é o único que não apresenta 

alterações, o que pode ser devido ao facto de, durante a implementação das OAIR, não 

terem sido desenvolvidos alvos de aprendizagem relacionados com este domínio. 
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Em contrapartida no caso S., tal como indica a Figura 4, há um aumento mínimo na 

subescala da coordenação olho – mão, uma vez que vários foram os alvos de 

aprendizagem desenvolvidos que se relacionam com a presente sub escala (tal como 

podemos constatar no anexo 6). O QGD aumentou de 63,4 no M1 para 66,4 em M4, 

mostrando um ligeiro aumento após a intervenção nas OAIR. 

 

b) Programa de IP convencional     

 

No que concerne ao programa de IP convencional,  na criança D. (figura 5) não se 

verificou uma alteração relevante após a intervenção: assim o QGD era de 71,7 no M1 e 

de 71,8 no M2 (ligeira melhoria no domínio da audição e linguagem). 

 

 

 

No caso da criança A. verificamos resultados semelhantes aos da criança D., uma 

vez que o QGD no M1 era de 77 e de 77, 4 no M2. 

Como resposta à primeira questão de investigação do nosso estudo, face aos 

resultados apresentados, podemos concluir que crianças que frequentam um programa 

de IP baseado nas OAIR apresentam maiores ganhos – mesmo que em domínios 

Figura 3. Subescalas Desenvolvimento da GMDS Criança L 
Figura 4. Subescalas Desenvolvimento da GMDS Criança S   

 

Figura 6. Sub Escalas Desenvolvimento da GMDS Criança A. Figura 5. Sub Escalas Desenvolvimento da GMDS Criança D. 
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particulares, numa escala de desenvolvimento estandardizada, quando comparadas com 

crianças acompanhadas em programas de IP convencionais; 

4.2. Funcionalidade das crianças no domínio - Atividades e Participação 

 

a) Intervenção nas OAIR 

 

Nas Figuras 7 e 8 pode observar-se a cotação obtida em cada item do MAAP (Castro 

et a.,l 2013), nos dois momentos (M1 e M4), para cada uma das duas crianças que 

receberam intervenção OAIR, permitindo verificar, nas diferentes áreas, alterações ao 

nível do seu perfil de funcionalidade, nomeadamente na diminuição de qualificadores. De 

seguida serão apresentadas, para cada criança, as principais evoluções que 

manifestaram nos diversos domínios. 

 

De acordo com a informação apresentada na figura 7, conclui-se que se  

 

Verificaram-se melhorias notórias ao nível da funcionalidade de L. destacando-se as 

áreas: Aprendizagem e Aplicação de Conhecimentos, por exemplo na representação 

através do jogo simbólico (d1313); (d1630), na aquisição de informação sobre significado 

de palavras (d132). 

 No que toca às Tarefas e Exigências Gerais salientamos o facto de L. conseguir 

organizar-se melhor durante um jogo ou uma brincadeira envolvendo várias tarefas, 

mantendo-se frequentemente ocupada em atividades desenvolvimentalmente adequadas 

(d220) bem como o facto de, por vezes, conseguir gerir melhor o seu próprio 

comportamento autonomamente, aceitando a introdução de novidades e respondendo a 

pedidos que lhe são feitos (d250).  

No que toca à Comunicação apesar de a maioria dos indicadores terem descido 

apenas um ponto, são sentidas algumas melhorias, como por exemplo na receção de 

mensagens orais (d310); na compreensão de mensagens não verbais (d315), na 

Figura 7. Funcionalidade da Criança L.- Domínio Atividades e Participação  

Legenda: 

0 – Não há problema; 1 – Problema ligeiro; 2 Problema moderado; 3 Problema grave; 4 Problema completo 
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adequação do discurso à sua faixa etária, e com significado, sendo que através de pistas 

do adulto consegue construir frases com sujeito – verbo- objeto (d330).  

Nas Interações Sociais revelam-se igualmente evidentes melhorias nas relações 

interpessoais básicas, nomeadamente na expressão de afetos e preferências, 

compreendendo muitas vezes pistas na interação social (sorrisos, gestos convencionais) 

aos quais demonstra saber iniciar ou continuar a interação (d7100, d7104), L. aceita 

igualmente com mais facilidade o contacto físico durante as interações (d7105) bem 

como na maioria das situações  L. revela um comportamento adequado e age de acordo 

com as regras sociais (d720). A capacidade para se relacionar com os pares de forma 

adequada assume igualmente um resultado positivo após a intervenção (d750). 

Por último, o Jogo Pré-escolar também apresenta melhorias na forma como L. é 

capaz de se envolver em jogo solitário (d8800); paralelo (d8802) e cooperativo (d8803) 

de forma espontânea, necessitando apenas por vezes de uma pequena intervenção do 

adulto.         

As dimensões por nós referidas na melhoria da funcionalidade de L. foram 

trabalhadas nos alvos de aprendizagem, parecendo indicar o efeito de uma intervenção 

sistematizada, bem como da intencionalidade da intervenção realizada (consultar anexo 7 

para exemplo da elaboração dos alvos de aprendizagem em análise). 

O caso S. ilustrado na Figura 8 e igualmente integrado na promoção de OAIR, 

apresenta também ganhos visíveis existindo uma diferença considerável do M1 para o 

M4 em diversos aspetos da funcionalidade de S. que parecem refletir ganhos nas áreas 

focadas nos alvos de aprendizagem definidos como prioritário e trabalhados durante a 

intervenção . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, ao nível da Aprendizagem e Aplicação de conhecimentos verifica-se a 

aquisição de conceitos simples como (“em cima”, “em baixo”, “ao lado”, “dentro”, ”fora”, 

“depressa”, devagar” etc.) (d1370), que são, após a intervenção, dominados por S. sem 

Figura 8. Funcionalidade da Criança S - Domínio Atividades e Participação. 

Legenda: 

0 – Não há problema; 1 – Problema ligeiro; 2 Problema moderado; 3 Problema grave; 4 Problema completo 
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dificuldade; S adquiriu competências na forma como segura, por exemplo, no lápis (d155) 

é executado com muito pouca ajuda do adulto; S. melhorou igualmente a sua capacidade 

de dirigir a atenção (d161) bem como de conseguir responder adequadamente a 

questões de lógica e de causalidade (d1630). 

No que toca às Tarefas e Exigências Gerais S. revela aquisições nesta área do M1 

para o M4: mantem-se espontaneamente ocupada, realizando um vasto leque de 

atividades desenvolvimentalmente adequadas, organizando-se numa brincadeira sem 

dificuldade (d220); S. demonstra igualmente responsabilidade e lida com esta sem 

qualquer dificuldade ou reação desajustada (d240); bem como é capaz de gerir o seu 

próprio comportamento autonomamente (d250).  

Na área Comunicação verificam-se, igualmente ganhos do M1 para o M4: S. 

compreende sem qualquer dificuldade as mensagens orais mais complexas, como por 

exemplo, ordens com várias instruções (d3102), bem como as mensagens não verbais 

(d315) tendo a evolução mais notória sido nestes pontos; S. melhorou também as suas 

competências ao nível de saber ter uma conversa, iniciando, mantendo e terminando as 

trocas comunicacionais (d350). 

Na Mobilidade evidenciam-se melhorias na utilização dos movimentos finos da mão 

(d440), no andar (d4450), no deslocar-se (d455), bem como no recurso a algum tipo de 

equipamento (d465), ainda que S. o faça com um nível de dificuldade moderada. 

No que concerne aos Auto Cuidados destacamos uma melhoria evidente na 

capacidade de S. para se vestir e despir (d540), executando estas ações quase sempre 

de forma autónoma, necessitando apenas de algum apoio e/ou pistas do adulto. 

As Interações Sociais, embora de no M1 estas representassem um dos domínios 

fortes da criança, no M4 assistimos a melhoria nas interações interpessoais complexas 

(d720) bem como nas competências para se relacionar informalmente com os pares, 

ajudando, brincando e demonstrando afeto (d750). 

No Jogo Pré-Escolar, apesar das dificuldades evidentes na evolução no programa 

pré-escolar (d815), destacamos a aquisição da capacidade da criança para fazer jogo 

paralelo de forma espontânea e sem qualquer dificuldade (d8802). 

 

b) Programa de IP convencional     
 

Relativamente aos casos sem intervenção específica em OAIR que frequentaram 

programas de IP convencionais, apresentamos de seguida nas figuras 9 e 10 as 

diferenças entre os dois momentos de avaliação (M1 e M4) relativamente às 

competências de funcionalidade das crianças. 
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Tanto no caso da Criança D. como na criança A., notamos ligeiras melhorias em 

apenas alguns aspectos da funcionalidade, não se verificando em nenhum domínio, 

aspetos que atinjam no M4 o quantificador zero (0 = sem qualquer tipo de dificuldade). 

Como resposta à segunda questão de investigação do nosso estudo, concluímos que 

face aos casos analisados, que as crianças que foram acompanhadas no programa de IP 

baseado nas OAIR apresentam, efetivamente maiores ganhos ao nível da funcionalidade 

nas várias áreas do domínio Atividades e Participação, quando comparadas com as que 

foram acompanhadas em programas de IP convencionais; 

4.3. Comportamentos Interativos e Tom Afetivo das educadoras do ensino regular 

 

Tal como foi anteriormente referido na secção do Método, os valores considerados 

para os comportamentos de ensino e para  o tom afetivo das educadoras, medido pela 

EAEE, correspondem à média das cotações obtidas nas 4 sessões observadas em cada 

um dos momentos (M1 & M4). 

 

Figura 9. Funcionalidade da Criança D.- Domínio Atividades e Participação  

Figura 10. Funcionalidade da Criança A. -  Domínio Atividades e Participação. 

Legenda: 

0 – Não há problema; 1 – Problema ligeiro; 2 Problema moderado; 3 Problema grave; 4 Problema completo 

 

Legenda: 

0 – Não há problema; 1 – Problema ligeiro; 2 Problema moderado; 3 Problema grave; 4 Problema completo 
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a) Intervenção nas OAIR 

 

Os resultados apresentados nas figuras 12 e 13 indicam que as educadoras dos 

casos L. e S. têm cotações mais elevadas no M4, quando comparado com o M1 nos 

comportamentos Elabora e Segue, indicando que as educadoras, após uma intervenção 

específica em OAIR, passam grande parte do seu tempo a solicitar respostas 

relacionadas com o que as crianças estão a fazer (Segue), mas concomitantemente 

expandem as atividades em que as crianças estão espontaneamente envolvidas, através 

de elaborações (Elabora). O aumento notório na utilização de comportamentos 

Reconhece e Elogia indicam que as educadoras participantes transmitem afeto e 

admiração pelas crianças e reconhecem os seus esforços. Salientamos, ainda, a redução 

em ambos os casos dos comportamentos de redireccionamento, isto é, de 

comportamentos diretivos com o objetivo de levar as crianças a fazer algo diferente 

daquilo em que estão envolvidas – estes comportamentos têm sido referidos na literatura 

como negativamente associados ao desenvolvimento, tanto em crianças com 

desenvolvimento típico como atípico (Pinto 2006; Grande 2013). 

  

 

 

A par dos estilos interativos, também nas dimensões do afeto são notórias as 

diferenças entre os dois momentos (M1 e M4). De acordo com os resultados 

apresentados na Figuras 13 para o caso L. e na Figura 14 para o caso S,  são de 

salientar as evoluções no que toca à responsividade emocional, à consistência das 

interações, à responsividade e ao respetivo interesse pelas crianças, a inclusão em 

atividades de grupo, o ensino de competências especificas, bem como adequação 

desenvolvimental das tarefas propostas.  

 

 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

M1 M4 

Figura 11. Estilo Interativo da Educadora da Criança 

L.- Comportamentos de Ensino 

Figura 12. Estilo Interativo da Educadora 

da Criança S.- Comportamentos de Ensino 
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b) Programa de IP convencional 

 

Relativamente aos casos D. e A. ou seja, aos casos sem uma intervenção específica 

em OAIR, podemos verificar que não se verificam diferenças notórias equivalentes às dos 

casos analisados anteriormente. 

 

 

 

Como pode verificar-se nas Figuras 15 e 16, constatamos que para a maioria dos 

comportamentos interativos não se constatam diferenças do M1 para o M4, ainda que a 

educadora da criança D. melhore em um ponto da escala nos comportamentos Introduz ( 

dá uma nova atividade, a uma criança que não está envolvida-)e  Reconhece ( responde 

à criança sem descrever ou seguir a atividade que esta está a realizar); em contrapartida 

a educadora da criança A. diminui os comportamentos Redireciona, Introduz e Segue.  

Figura 13. Estilo Interativo das Educadora da Criança L – Dimensão do Afeto 

Figura 14. Estilo Interativo da Educadora da Criança S – Dimensão do Afeto 

 

Figura 15. Estilo Interativo da Educadora da 

Criança D – Comportamentos de Ensino. 

Figura 16. Estilo Interativo da Educadora da 

Criança A.- Comportamentos de Ensino 
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Na dimensão do Afeto, os resultados revelam igualmente poucas alterações do M1 

para o M4, tal como podemos verificar nas figuras 17 e 18. A educadora da criança D. 

aumentou um ponto na cotação ao nível da responsividade e da inclusão das atividades; 

no caso da educadora da criança A. verifica-se um aumento apenas na expressão 

positiva (ainda que mantenha uma pontuação baixa – 3) embora se verifique, igualmente, 

uma descida na cotação ao nível da responsividade física, não havendo qualquer 

alteração nas restantes dimensões. 

Perante os resultados apresentados e como resposta à terceira questão de 

investigação do nosso estudo, concluímos que há, efetivamente, melhorias evidentes na 

qualidade da sala em variáveis de processo ao nível dos comportamentos interativos bem 

como na dimensão afetiva das educadoras do ensino regular que frequentaram o 

programa de IP baseado nas OAIR. Quando comparados estes resultados com os 

resultados obtidos pelas educadoras que participaram no programa de IP convencional, 

podemos afirmar que a melhoria na qualidade dos estilos interativos das primeiras é mais 

acentuada. 

 

 

 

Figura 17. Estilo Interativo da Educadora da Criança D. – Dimensão do Afeto 

 

Figura 18. Estilo Interativo da Educadora da Criança A. – Dimensão do Afeto 
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4.4. Qualidade do Ambiente da sala de pré- escolar  

 

No seguimento da questão de investigação analisada anteriormente, propomos neste 

ponto perceber em que medida é que mudanças nos padrões de interação das 

educadoras são acompanhadas por mudanças em dimensões da qualidade global do 

ambiente da sala de pré- escolar ao nível da (a)Interação (b) Estrutura de Programa; a 

Figura 19 ilustra a pontuação média das quatro salas avaliadas ao nível destas duas 

dimensões - Interação e Estrutura do Programa – tal como medidas pela ECERS-R.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificamos uma melhoria ao nível da Subescala da Interação, tanto no caso L. como 

no Caso S. analisando as cotações nos itens que compõem esta subescala, esta 

melhoria de qualidade foi ao nível: (a) das interações pessoal- criança, uma vez que as 

educadoras lhes respondem de uma forma calorosa e apoiante, mostrando respeito pelas 

mesmas e criando com frequência um clima empático; (b) das interações entre pares, 

uma vez que ambas as educadoras do ensino regular ajudam as crianças a desenvolver 

comportamentos sociais adequados com outras  crianças e modelam boas práticas de 

competências sociais. 

Relativamente à subescala Estrutura do Programa as melhorias registadas do M1 

para M4 no caso L. são notórias ao nível do item do Tempo em Grupo uma vez que este 

passa a ser limitado a períodos mais curtos, o que é mais adequados à idade e às 

necessidades individuais das crianças. Ainda no item relativo às condições para crianças 

com incapacidades, a evolução é clara, o que parece dever-se ao facto de as educadoras 

do ensino regular colocarem em prática as atividades e interações recomendadas no 

Figura 19. Pontuação média das salas ao nível da  Interação e Estrutura do Programa tal como medidas 

pela ECERS-R 
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programa baseado nas OAIR, sendo também frequente a partilha de informação, a 

definição de objetivos e o fornecimento de feedback, resultantes das reuniões semanais 

aos longo do M3. 

Este último item é igualmente alvo de melhoria no caso S. que apresenta uma subida 

da sua média nesta subescala de Situação Inadequada  para Condições Mínimas. Neste 

mesmo caso, consideramos fulcral salientar as melhorias nos item Horário uma vez que 

este passa a refletir, do M1 para o M4, um maior equilíbrio entre estrutura e flexibilidade, 

bem como passa a existir uma maior variedade de atividades para brincar, sendo 

algumas destas dirigidas pela educadora outras iniciadas pela criança.  

Percebemos, assim, que as melhorias nas educadoras do ensino regular dos casos 

S. e L. são coincidentes e referem-se a aspetos particulares que integram os princípios 

base do programa de OAIR; em contrapartida os Casos D. e A. (programa de IP 

convencional) não registam qualquer evolução nas subescalas analisadas (ver Figura 

19). 

Deste modo, concluímos que há ganhos maiores ao nível das dimensões da 

qualidade do ambiente da sala do pré-escolar nas subescalas da (a)Interação e (b) 

Estrutura de Programa no caso das educadoras com intervenção de OAIR quando 

comparados com as educadoras dos programas de IP convencional: Os ganhos a este 

nível nos casos com intervenção em OAIR acompanham as mudanças verificadas nos 

padrões de interação das educadoras do ensino regular, havendo assim efetivamente 

uma melhoria na qualidade do ambiente educativo tanto em variáveis de processo como 

de estrutura. 

 

5. Discussão dos Resultados 

 

Nesta secção, discutir-se-ão os resultados obtidos tendo por referência os modelos 

conceptuais que enquadram o presente estudo e considerando as questões de 

investigação formuladas, bem como os resultados encontrados em investigações prévias.  

Neste estudo analisou-se o impacte de um programa de IP baseado nas OAIR 

comparando-o com o de um programa de IP convencional a dois níveis: (a) da criança 

(Desenvolvimento; Funcionalidade no domínio Atividades e Participação); (b) do contexto 

pré-escolar inclusivo (Qualidade dos comportamentos interativos e tom afetivo das 

educadoras do ensino regular; duas dimensões da qualidade global: Estrutura do 

programa; Interação). 

No primeiro capítulo enfatizamos os modelos conceptuais basilares das práticas 

atuais em IP. Realçamos o Modelo Bioecológico do Desenvolvimento de Bronfenbrenner 

(1979, 1998, 2005) que considera o desenvolvimento humano como o resultado da 



Capítulo II Estudo Empírico 

49 
 

interação e da dinâmica entre quatro componentes: (1) o processo (integra os processos 

proximais, denominados pelas interações específicas entre os indivíduos em 

desenvolvimento e o meio), (b) a pessoa (encarando as suas caraterísticas biológicas e 

psicológicas), (c) o contexto (interações entre os seus diferentes níveis microssistema, 

mesossistema, exossistema e macrossistema) e (d) o tempo (inclui as possíveis 

mudanças contínuas ao longo do ciclo da vida). Foi também sublinhado o conceito de 

desenvolvimento como o resultado de interações mútuas e contínuas entre as crianças e 

as oportunidades de aprendizagem que lhe são proporcionadas pelo meio –  Modelo 

Transacional (Sameroff & Fiese 1999, 2000; Sameroff, 2010).  

Considerando o nosso primeiro objetivo de perceber em que medida crianças que 

frequentam um programa de IP baseado nas OAIR apresentavam maiores ganhos numa 

escala de desenvolvimento estandardizada quando comparadas com crianças 

acompanhadas em programas de IP convencionais, verificamos que estes ganhos são 

ínfimos, não traduzindo a verdadeira evolução das crianças a nível do seu funcionamento 

em diferentes áreas, tal como avaliadas com base numa medida da sua funcionalidade, 

especificamente no domínio Atividades e Participação. Assim, o Quociente de 

Desenvolvimento (QD) da criança reflete apenas as suas capacidades num ambiente 

estandardizado e não o seu desempenho em aspetos específicos do seu funcionamento, 

que traduza a sua participação em atividades das rotinas nos seus ambientes naturais. 

Este é um aspeto realçado por Bagnato (2007; 2011) ao comparar a avaliação 

descontextualizada com a avaliação autêntica, a qual permite captar o carácter dinâmico 

da interação entre as competências da criança e as oportunidades do meio, fornecendo 

validade ecológica aos resultados da avaliação. 

Assim, podemos afirmar que o QD não documentou mudanças relevantes de aspetos 

específicos da funcionalidade das crianças na sua interação com os fatores contextuais 

(ambientais e pessoais). A nosso ver, a utilização de uma escala estandardizada para 

avaliar o desenvolvimento das crianças com incapacidades revela limitações, não só a 

nível da sua baixa utilidade para recolher informação relevante para partilhar com 

educadores e com pais, bem como para a planificação de intervenções adequadas, 

nomeadamente na definição de alvos de aprendizagem prioritários para as crianças. 

Pensando nas perspetivas ecológicas e transacionais que sublinham a natureza 

interativa do desenvolvimento humano como resultado da transação contínua entre a 

criança e os contextos nos quais está inserida, a abordagem da criança com 

incapacidade deverá enquadrar-se numa visão multidimensional da sua funcionalidade 

enquanto pessoa considerada holisticamente e influenciada tanto por fatores de natureza 

intrínseca, como de natureza extrínseca (Simeonson et al., 2006). Esta abordagem à 

incapacidade enquadra-se na visão do Modelo Biopsicossocial que realça a dimensão 
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biológica individual, a psicológica, considerando também o contexto e a participação 

como resultado da qualidade das interações entre características pessoais e os fatores 

ambientais. É da interação entre as dimensões em diferentes níveis que resulta o 

desenvolvimento individual (Simeonson et al., 2006; OMS, 2001). 

Podemos, assim, concluir que a documentação do desenvolvimento das crianças com 

incapacidade baseada numa medida de funcionalidade como é o MAAP (Castro et. al. 

2013), tem maior utilidade no processo de avaliação-intervenção, bem como no registo 

dos ganhos desenvolvimentais ao longo do tempo. De facto, no presente estudo, foi 

possível documentar ganhos na funcionalidade das crianças a curto prazo com base na 

utilização desta matriz de funcionalidade, ganhos esses que não foram captados numa 

escala estandardizada. Os resultados dos casos com intervenção específica em OAIR 

atestam, como vimos no ponto anterior, as claras evoluções do M1 para o M4 no domínio 

de funcionalidade Atividades e Participação, realçando as suas competências e 

desempenho em contexto natural. Estes resultados fornecem evidência para afirmar que 

o perfil de funcionalidade acrescenta muito à avaliação formal, operacionalizando 

dimensões de interesse para o processo de avaliação-intervenção. De facto, ao 

documentar aspetos passíveis de constituir características desenvolvimentalmente 

instigadoras em diferentes domínios do desenvolvimento, o perfil de funcionalidade das 

crianças permitiu-nos uma melhor compreensão das suas capacidades e incapacidades. 

Em outros estudos a abordagem da funcionalidade relevou ainda ser útil para 

caracterizar diferenças interindividuais no desenvolvimento de crianças inseridas numa 

mesma categoria diagnóstica. Efetivamente, um estudo de Castro (2012) evidencia 

resultados que mostram que crianças com diagnóstico de Perturbações do Espetro do 

Autismo não se agrupavam de acordo com a sua categoria diagnóstica relativamente a 

outras crianças com outras problemáticas, mas que todas a as crinaças, 

independentemente do seu diagnóstico, se agruparam com base no nível de limitação 

funcional que as caracteriza. 

Como resposta à nossa segunda questão de investigação, podemos afirmar que 

crianças que foram acompanhadas no programa de IP baseado nas OAIR apresentam 

maiores ganhos ao nível da funcionalidade no domínio Atividades e Participação, quando 

comparadas com as que foram acompanhadas em programas de IP convencionais. A 

implementação das estratégias utilizadas em função das prioridades de aprendizagem 

para os casos L. e S. foram fundamentais na implementação das OAIR com base na 

definição semanal de alvos de aprendizagem discutidos e implementados em equipa. 

Esta colaboração em equipa é salientada por Hundert (2007) como fulcral para o sucesso 

da inclusão de crianças com incapacidades, no sentido de desenvolver intervenções que 

se adaptem às rotinas da sala e às necessidades das crianças, de modo a incluir as que 
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têm necessidades educativas especiais. Estes resultados evidenciam a eficácia de 

considerar abordagens contextuais do desenvolvimento e de considerar as rotinas como 

a base para a intervenção, partindo da interação adequada dos adultos que diariamente 

interagem com a criança, através da promoção de interações específicas, intencionais e 

sistemáticas (McLaughlin, Snyder, & Hemmeter, 2011).   

Os resultados evidenciaram ainda que as salas em que foi implementado um 

programa de IP baseado nas OAIR apresentaram ganhos substanciais em aspetos da 

qualidade da sala, quando comparadas com as salas com programas de IP 

convencionais. A qualidade dos contextos educativos em idades precoces tem sido 

referida como crucial para o desenvolvimento, relatando associações positivas entre a 

qualidade dos programas e o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da 

linguagem e as competências sociais das crianças (Buchinal & Creyer, 2003; Cost, 

Quality & Child Outcomes Study Team, 1995, 2000; Helburn & Howes, 1996). A 

qualidade de processo, refletida na forma como a criança experiência o ambiente, 

designadamente nas interações que estabelece com os adultos e a exposição a materiais 

e atividades que promovem aprendizagem (e.g., comportamento do educador, interação 

educador-criança e criança-criança, interação com os materiais, adequação 

desenvolvimental das atividades), tem sido referida como tendo um efeito mais direto no 

comportamento e no desenvolvimento da criança, quando comparada com a qualidade 

de estrutura. De entre a qualidade do processo, tem sido realçado o efeito da qualidade 

das interações educador-criança em diferentes aspetos do envolvimento e do 

desenvolvimento da criança (Cost, Quality & Child Outcomes Study Team, 1995; Pinto 

2006, Grande 2013). 

No nosso estudo foi possível verificar as diferenças entre o M1 e o M4 no padrão 

interativo das educadoras com intervenção específica em OAIR. No M1 em ambos os 

casos (L. e S.), o padrão interativo das educadoras das crianças caracterizava-se por ser 

mais diretivo, isto é, as educadoras procuravam parar as crianças para as levar a fazer 

algo diferente (Redireciona), bem como forneciam informação sem elaborar (Informa) e 

raramente elogiavam as ações das crianças. No M4 as educadoras com intervenção 

específica em OAIR apresentam um padrão distinto do descrito anteriormente, sendo 

mais elaborativas e responsivas, ou seja, caraterizam-se por fornecer às crianças mais 

informação ou materiais de forma a elaborar as suas atividades atuais, procurando 

desencadear respostas relacionadas com os alvos de aprendizagem, elogiando as suas 

conquistas (fornecendo a tal ajuda adicional) e reconhecendo as suas ações. As 

educadoras do ensino regular com intervenção específica em OAIR, apresentam 

igualmente melhorias na dimensão do afeto ao nível da responsividade emocional, 

consistência das interações, reponsividade e interesse das crianças, inclusão em 
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atividades de grupo, ensino de competências específicas e adequação desenvolvimental. 

Vários estudos (e.g., de Kruif et al., 2000; Pinto 2006 e Grande 2013) referem que estes 

estilos mais responsivos/elaborativos, menos diretivos e mais afetuosos, estão 

relacionados com níveis mais elevados de envolvimento e de desenvolvimento por parte 

das crianças. 

Ainda de acordo com os autores Winsler, Cartlon e Barry (2003) as interações 

educador-criança que promovem o desenvolvimento cognitivo e social, são as que 

permitem expandir o raciocínio da criança e enriquecer as suas oportunidades de 

aprendizagem na sala. Os mesmos autores ilustram exemplos deste tipo de interações, 

tendo algumas delas sido por nós utilizados ao longo do M3 durante a implementação de 

OAIR, nomeadamente a elaboração de jogo simbólico, o questionamento com perguntas 

abertas colocadas ao nível do funcionamento atual da criança, a organização frequente 

de momentos de colaboração conjunta com as crianças. Estes autores realçam ainda, a 

importância da planificação de atividades com assistência do educador através do 

equilíbrio entre a quantidade e o tipo de ajuda, dependendo das necessidades da criança, 

bem como diminuir o controlo contingente do educador à medida que a participação da 

criança progride. Estas estratégias foram por nós realizadas semanalmente na definição 

dos alvos de aprendizagem prioritários. Portanto, poder-se-á dizer que as estratégias 

passadas às educadoras durante a implementação do programa de OAIR parecem ter 

promovido comportamentos interativos de qualidade mais elevada que as educadoras 

utilizam, depois, com todas as crianças. 

No que toca às educadoras sem intervenção específica em OAIR não verificamos 

uma alteração de um padrão mais diretivo para um mais elaborativo ou responsivo, tal 

como verificamos no caso das educadoras anteriormente descritas. À semelhança de 

resultados discutidos na literatura sobre a interação educador- criança (Kruif et al. 2000, 

Pinto, 2006), as educadoras dos casos D. e A. demonstram um espectro variado de 

comportamentos interativos. No entanto, ao longo do tempo de intervenção convencional, 

a qualidade das interações das educadoras destes casos, apresentam pouca ou 

nenhuma diferença em cada um dos comportamentos interactivos, bem como no tom 

afetivo. Deste modo, consideramos fundamental salientar a necessidade de tornar estas 

educadoras mais sensíveis a aspetos específicos da sua interação com crianças (com e 

sem incapacidades) nomeadamente no sentido de promover mais oportunidades de 

aprendizagem inseridas nas rotinas das atividades das suas salas. 

Assim, como resposta à nossa terceira questão de investigação, é possível afirmar 

que há melhorias na qualidade da sala em variáveis de processo ao nível dos 

comportamentos interativos e do tom afetivo das educadoras do ensino regular com 

intervenção específica em OAIR, e que esses ganhos são maiores, quando comparamos 
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com as educadoras do ensino regular com uma intervenção convencional. Podemos 

também afirmar, com base nos resultados obtidos, que as mudanças nos padrões de 

interação das educadoras são acompanhadas por mudanças em dimensões da qualidade 

do ambiente da sala de pré- escolar ao nível da (a) Estrutura do programa e (b) 

Interação. 

Numa primeira análise a este ponto é fulcral recordar que a investigação tem vindo a 

demonstrar a importância da qualidade no desenvolvimento das crianças, mostrando de 

forma clara e consistente, que uma alta qualidade dos contextos educativos está 

associada a melhores resultados de crianças a nível de desenvolvimento social, da 

segurança emocional face ao adulto, do jogo cooperativo e das interações verbais com o 

educador (e.g., Phillips McCartney, & Scarr, 1987; Howes & Smith, 1995).  

Deste modo, tal como constatamos nos resultados apresentados, as dimensões da 

qualidade do ambiente da sala do pré-escolar, particularmente nos casos com 

intervenção especifica nas OAIR, apresentam melhorias consideráveis nas subescalas da 

(a) Interação acompanhadas das melhorias dos padrões de interação das educadoras do 

M1 para o M4 sendo agora o padrão avaliado mais elaborativo e responsivo procurando 

assim, respostas relacionadas com as oportunidades de aprendizagem que as crianças 

estão a vivenciar, elogiando as suas ações e consequentemente sendo mais afetuosas. 

Estas mesmas características deste padrão de interação são acompanhadas de 

melhorias em variáveis de qualidade de estrutura (estrutura do programa). Estes aspetos 

de qualidade foram discutidos com as educadoras que utilizaram a abordagem de OAIR, 

para uma implementação mais eficaz de estratégias que favorecessem as oportunidades 

de aprendizagem nos casos S. e L. A título exemplificativo foi proposto às educadoras 

que limitassem o tempo de grande grupo a períodos mais curtos, uma vez que esta 

característica era comum a ambas as educadoras do ensino regular no M1. Verificou-se 

que, autonomamente, ao longo das semanas, ambas as educadoras conseguiram 

colocar em prática a sugestão, alternado com maior frequência as atividades livres e 

estruturadas e introduzindo atividades de pequeno grupo. Um outro aspeto que melhorou 

na mesma subescala de qualidade, prende-se com o facto de serem proporcionadas pela 

educadora oportunidades de elevada qualidade adequadas ao nível de funcionalidade 

das crianças com incapacidade, na medida em que permitiam sempre, sem exceção, que 

estas participassem nas atividades de grupo,. Também relativamente aos aspetos do 

horário, salientamos as melhorias na forma como as educadoras foram capazes de o 

equilibrar e organizar, sobretudo com recurso à Matriz de Atividades (ver anexo 3). 

Mantendo presente o momento da formação (M2) e a implementação das OAIR ,bem 

como das respetivas estratégias propostas  para a melhoria da qualidade dos 

contextos(M3), é de salientar o papel fundamental que as educadoras do ensino regular 
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possuem no sentido de proporcionar as oportunidades de aprendizagem mais adequadas 

a cada criança, incluídas nas rotinas da sala. 

 

6. Considerações Finais 

 

6.1. Limitações e Estudos Futuros 

 

Neste último ponto do nosso trabalho, propomo-nos refletir e analisar as suas 

limitações e mais-valias. 

Num primeiro momento é fulcral salientar que, a nível metodológico, o teor qualitativo 

e casuístico do estudo recomendam alguma prudência na generalização dos resultados 

obtidos, embora permitam sugerir recomendações para futuros trabalhos de investigação 

a realizar neste campo. De facto, a natureza qualitativa da análise de um estudo de caso, 

apesar de nos permitir analisar com mais pormenor e detalhe a evolução de cada um dos 

casos, não nos permite generalizar as evidências encontradas para toda a população – 

as educadoras regulares que participam em experiências de IP em contextos pré-

escolares inclusivos  

No presente estudo optamos por comparar um programa com intervenção específica 

em OAIR face a um programa de IP convencional, considerando diferentes variáveis 

relacionadas com o nível desenvolvimental, de funcionalidade e participação das 

crianças, bem como variáveis ao nível da qualidade de processo e de estrutura dos 

contextos pré-escolares inclusivos, focando os comportamentos interativos da educadora 

do ensino regular, a qualidade das interações e da estrutura do programa.  

Consideramos, todavia, que em futuras pesquisas seria interessante incluir também a 

avaliação do envolvimento das crianças. Esta análise permitiria compreender diferenças 

no nível de participação das crianças e sugerir estratégias para a planificação e para a 

intervenção de modo a promover a qualidade da sua participação, independência e 

relações sociais, considerados os três pilares no processo de envolvimento em contextos 

de vida real (McWilliam, 2010). Este aspeto é especialmente relevante pois o 

envolvimento tem sido realçado como um fator crítico na aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, na medida em que reflete o grau de adequação do ajuste 

entre as características da criança e aspetos do contexto educativo, refletindo, assim, a 

sua qualidade e adequação desenvolvimental (Pinto 2006, Grande 2013).  

Quanto aos participantes, foi nossa opção incluir no estudo apenas as educadoras do 

ensino regular, cujo papel consideramos especialmente relevante, com base nas 

experiências que proporcionam às crianças no contexto da sala de atividades através da 

promoção de interações positivas entre a criança com algum tipo de incapacidade e os 
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seus pares, mas também com os objetos e com outros adulto, possibilitando-lhes o 

máximo de participação e inclusão nas atividades. No entanto em investigações futuras, 

seria interessante incluir auxiliares de ação educativas, as educadoras da educação 

especial, bem como os profissionais de intervenção precoce e perceber em que medida 

estes agentes funcionam de forma integrada e qual o impacte das suas ações no 

desenvolvimento, participação e envolvimento das crianças em contextos pré-escolares 

inclusivos.  

Seria igualmente relevante, em estudos futuros, analisar e estudar a interação social 

entre pares com e sem desenvolvimento típico em diferentes programas de IP. 

Resultados de investigação neste domínio poderão fornecer pistas para intervenções 

mais específicas e úteis na planificação de estratégias de intervenção facilitadoras de 

níveis mais elevados de participação de todas as crianças em contextos inclusivos 

(Guralnick, Hammond, Connor & Neville, 2006). 

No capítulo I do nosso estudo detalhamos os modelos Bioecológicos de 

Brofenbreener e colaboradores e o modelo transacional de Sameroff e colaboradores por 

os considerarmos os dois modelos conceptuais fundamentais nas práticas atuais de IP e 

consequentemente referenciais para o nosso estudo. Com base neste enquadramento foi 

nosso objetivo particular comparar dois tipos de abordagens em IP a nível do seu impacte 

em resultados tanto da criança como do contexto. A ideia foi avaliar e documentar 

aspetos de uma intervenção que pretendeu influenciar a qualidade das interações 

especificas entre a pessoa em desenvolvimento e o meio circundante (Bronfenbrenner e 

Morris, 1998), nomeadamente as interações dinâmicas e contínuas de crianças com 

incapacidades e a experiência que lhes era proporcionada no contexto de JI inclusivo 

(Sameroff & Fiese, 2000, 2010). Neste sentido, é evidente que é uma limitação do nosso 

estudo não considerarmos todas as dimensões realçadas nestes modelos conceptuais. 

No caso do modelo de Sameroff e colaboradores, apesar de se terem analisado algumas 

das características das crianças com incapacidades e características do seu meio físico e 

social que permitem tirar elações acerca dos efeitos bidirecionais das interações entre 

elas, o estudo não analisou a cultura, as atitudes e as crenças pessoais das educadoras 

do ensino regular, nem a cultura dos jardins-de-infância que, de acordo com os autores, 

são fatores cruciais quando se pretende analisar a natureza transacional das relações 

que se desenvolvem ao longo do tempo. Contudo, uma vantagem é o facto de termos 

dois momentos distintos de avaliação (M1 e M4) que nos permitem a análise de 

trajetórias de carácter bidirecional ao longo do tempo (Sameroff & MacKenzie, 2003).  

Relativamente ao modelo proposto por Bronfenbrenner e Morris (1998) na nossa 

investigação estudamos algumas dimensões: (a) da Pessoa (características das crianças 

com incapacidades- o quociente desenvolvimental); (b) do Processo (a funcionalidade e a 
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participação e os comportamentos interativos das educadoras do ensino regular; (c) do 

Contexto inclusivo (uma variável da qualidade da estrutura da sala – a estrutura do 

programa, bem como as variáveis da qualidade de processo). Fica aqui, também, a 

ressalva de que em estudos próximos será crucial propor a avaliação da totalidade das 

dimensões da qualidade das salas dos jardins de infância, uma vez que a literatura 

documenta o impacte da qualidade dos contextos de educação no desenvolvimento da 

criança (Burchinal & Creyer , 2003; Cost, Quality & Child Outcomes Study Team, 1995, 

2000). 

Na presente investigação não foi possível analisar outras variáveis do microssistema 

(e.g., qualidade dos programas inclusivos) nem do mesossistema (e.g, relação entre 

contexto pré-escolar, programa de IP e casa), e do exossistema (e.g, formação dos 

educadores, background cultural de pais e educadores) e do macrossistema (e.g., 

políticas educativas). No entanto o (d) Tempo, presente na conceptualização de 

processos proximais, enquanto prioridade do modelo bioecológico, possibilitou analisar a 

influência de mudanças e continuidades que o nosso estudo comparou antes e após a 

intervenção específica em OAIR. 

 

6.2. Implicações para a prática 

 

Cientes da importância de estudos em IP que recolham evidência científica, ao 

mesmo tempo que disponibilizam recursos e possibilitam oportunidades de aprendizagem 

para as crianças e para os profissionais, consideramos que esta foi a principal vantagem 

do nosso trabalho: o desenho de um estudo que, simultaneamente visava a promoção de 

competências, em educadoras do ensino regular, de práticas de intervenção precoce 

baseadas nas rotinas para crianças com incapacidade em contextos pré-escolares 

inclusivos, bem com a documentação dos efeitos deste tipo de intervenção. Temos, no 

entanto consciência que dois dos casos em análise não beneficiaram desta intervenção – 

esta é uma das limitações do nosso estudo, também associada a opções metodológicas. 

O facto de se tratar da avaliação de uma intervenção específica, conduz-nos a uma série 

de implicações importantes para a melhoria das práticas atuais em IP em contextos 

inclusivos, bem como para a formação das educadoras do ensino regular. Se por um lado 

são evidentes nos casos S. e L. (intervenção especifica em OAIR) os efeitos de uma 

intervenção inserida nas rotinas tanto ao nível da criança (desenvolvimento, 

funcionalidade, atividades e participação) como do ambiente educativo (estrutura do 

programa e as interações do adulto educador). por outro lado os resultados dos casos D. 

e A. ilustram aspetos que sublinham a necessidade de melhorar as experiências 

proporcionadas a crianças com incapacidade em contextos inclusivos, fomentando a sua 
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participação em atividades de grupo de uma forma consistente, intencional e 

desenvolvimentalmente adequada. 

O desenvolvimento profissional, tópico que abordamos no capítulo I, revelou-se 

fundamental para a eficácia dos resultados conseguidos nos casos com intervenção 

específica em OAIR. Assim, de acordo com a literatura (Dunst, et al., 2010 b), notamos 

que alguns dos vetores dos modelos analisados no capítulo I (Aprendizagem acelerada, 

Coaching, Guided Design, Just-in-Time) sugeridos pelos autores como eficazes, tiveram 

no nosso estudo efeitos notórios na formação dos participantes os quais que se refletiram 

na melhoria da funcionalidade da criança, a par das melhorias na qualidade dos 

respetivos contextos, principalmente nos comportamentos interativos das educadoras. 

Dos métodos de aprendizagem em adultos sugeridos por Dunst et al. (2010 b), o 

Coaching surge-nos como o mais próximo do trabalho por nós realizado com as 

educadoras do ensino regular. De entre as várias estratégias sugeridas na literatura 

podemos identificar na nossa intervenção específica em OAIR o: (a) fornecimento de um 

“treino” individualizado às educadoras do ensino regular dos casos S. e L., adequando as 

suas necessidades, preocupações específicas e imediatas; (b) fornecimento de 

informação necessária ao aperfeiçoamento do desempenho, bem como à utilização da 

informação ou orientação no terreno e (c) disponibilidade de feedback por parte do 

investigador principal e da cooperação constante com os profissionais de IP. Não há 

dúvida, que a participação das educadoras do ensino regular dos casos S. e L. foi 

fundamental para a eficácia dos resultados conseguidos; e se inicialmente o registo das 

oportunidades de aprendizagem constituiu uma dificuldade, ao longo do tempo de 

intervenção este registo passou a ser uma fonte de estímulo, sendo cada vez maior o 

número de apontamentos realizados (e.g., Anexo 5).  

Ainda na linha do desenvolvimento profissional, nas reuniões realizadas com o 

investigador principal, as educadoras partilharam algumas considerações que nos 

parecem fundamentais realçar nas implicações para a prática: “ o que fizemos ao longo 

destes meses não é nada mais do que aquilo que nós já fazíamos, mas agora é mais 

sistemático e intencional” (educadora do caso S.). Um outro ponto realçado pelas 

educadoras do ensino regular diz respeito ao facto de considerarem que não foram só os 

casos S. e L. que beneficiaram com aplicação desta metodologia. Referem que, ao 

procurarem generalizar a outras crianças com incapacidade, bem como às restantes 

crianças do grupo com desenvolvimento típico, todas as crianças foram favorecidas pelas 

OAIR, o que favorece práticas verdadeiramente inclusivas. 

No entanto, segundo as educadoras dos casos S. e L. foi difícil a articulação desta 

metodologia com as educadoras do ensino especial, o que evidencia, uma vez, mais o 

conflito de práticas entre profissionais implicados numa equipa de IP. Recordamos que 
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ambas as crianças estão ao abrigo do Decreto-Lei Nº281/2009 – Intervenção Precoce 

mas simultaneamente do Decreto- Lei nº 3/2008- Educação Especial. Fica patente a 

necessidade de articulação e de coerência entre dispositivos legais e logísticos que se 

prendem com esta população da IP. Este aspeto prende-se com a necessidade de 

desenvolver orientações políticas com base na relevância da inclusão em contextos 

naturais para crianças com incapacidade (Grande, 2013). 

Por último, surgem-nos duas considerações essenciais à conclusão deste trabalho: 

1) A importância para a prática de aplicar em estudos futuros a abordagem da IP 

baseada em OAIR ao contexto de domicílio em parceira com as famílias, bem como 

envolvê-las ativamente no processo de intervenção no contexto pré-escolar (Dunst et 

al, 2010a). Para tal será fundamental determinar formas de os serviços: (a) poderem 

ser integrados de forma efetiva nas atividades naturais da família; (b) darem devida 

atenção às prioridades da família; (c) desenvolverem um conjunto de estratégias que 

facilitem o acordo entre decisões das famílias e dos profissionais. 

2) A necessidade de investigar novas abordagens à formação profissional que melhorem 

as práticas inclusivas. De acordo com Grande (2013), no contexto português é fulcral 

que se promova o conhecimento e as competências do educador do ensino regular e 

da equipa do JI relativamente à criança com incapacidades, bem como que sejam 

desenvolvidas estratégias para aumentar a disponibilidade de profissionais de IP para 

assumir diferentes papéis, nomeadamente como consultores nos contextos 

inclusivos. Assim, parece fulcral desenvolver abordagens à formação profissional que 

incluam a figura do consultor como um recurso-chave para abordar questões 

relacionadas com a incapacidade. De acordo com Dunst et al. (2010 b) para além do 

coaching, métodos como a Aprendizagem Acelarada, o Guided Design e o Just-in- 

time training estão ainda pouco desenvolvidos entre os profissionais de IP, sendo 

fundamental apostar e ampliar estes trabalhos.  

Concluímos que é fundamental que os profissionais se envolvam na formação em 

serviço e em experiências de consultadoria e colaboração, uma vez que parecem ser 

estas as estratégias mais compatíveis com a promoção de práticas inclusivas (Snyder 

& McLaughlin, 2013). 

 

A par de todas as dúvidas, ansiedades e inquietações científicas, a nossa equipa de 

investigação, acredita que o estudo realizado estabelece laços fortes entre a investigação 

e a prática, recordando assim a necessidade de mais “teóricos forçados à prática” e 

consequentemente “mais práticos forçados à teoria” (Bairrão, 2003) na procura 

incessante da resolução dos problemas que se nos apresentam na qualidade do 

exercício profissional investigador - psicólogo.   
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Anexo 1.Síntese das Etapas das OAIR 
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Quadro Síntese das Etapas das Oportunidades de Aprendizagem, Inseridas Rotinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS 
 

ESTRATÉGIAS 

 

O QUE ENSINAR? 

 

Alvos de Aprendizagem 

prioritários 

 

 Desenvolver atividades de alta qualidade; 

  Usar uma avaliação focada na atividade; 

  Dividir os objetivos em alvos de aprendizagem 

ensináveis; 

  Desenvolver alvos de aprendizagem de alta qualidade. 

 

 

 

QUANDO ENSINAR? 

 

Atividades, rotinas e 

transições 

 

 Desenvolver uma Matriz de Atividades baseada numa 

rotina equilibrada da sala; 

  Selecionar as atividades que são adequadas para inserir 

as oportunidades de aprendizagem, considerando um 

alvo de aprendizagem específico; 

  Distribuir os ensaios de aprendizagem inseridos em 

contextos naturais dentro de cada uma e entre as 

diferentes atividades. 

 

COMO ENSINAR? 

 

Ensaios de aprendizagem 

completos 

 

 Utilizar procedimentos de instrução intencionais e 

sistemáticos; 

  Implementar e completar os ensaios de aprendizagem; 

  Usar ensaios de aprendizagem massivos, espaçados ou 

distribuídos; 

  Alinhar os procedimentos de instrução com o 

comportamento alvo de aprendizagem. 

 

 

COMO AVALIAR? 

 

Monitorizar a implementação e 

o progresso da criança 

 

 Avaliar a fidelidade da implementação (estou a fazê-la?); 

  Avaliar os resultados na criança (está a resultar?); 

  Utilizar uma tomada de decisão com base nos dados 

(necessito de fazer mudanças?). 

 

Programa para profissionais adaptado: Snyder,P & T McLaughlin, T, 2013.Embedded Instructions for Early Learning – Tools for 

Teachers,  Centre for Excellence  in Early Childhood Studies ,Florida University   
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Anexo 2. Exemplo de Registo dos Alvos de Aprendizagem 
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Oportunidades de Aprendizagem Inseridas nas Rotinas em Intervenção Precoce 

(OAIR) 

Registo dos Alvos de Aprendizagem 

Programa para profissionais adaptado: Embedded Instructions for Early Learning – Tools for Teachers   (Patricia Snyder & Tara McLaughlin) 

 

 

 

 

 Investigador: L. 

 Jardim de Infância: J.I.F. 

 Sala:  

 Educadora do Regular: L. 

 

 

 

 

 Criança: L. 

 Data da observação: 11 de Fevereiro 2013 

 Nº semana intervenção: 1 

 

 

 

ALVO DE INTERVENÇÃO Nº 1 

A L. pedirá (interação e pedido) a um par, um objeto ou brinquedo usando 2 a 3 palavras para pedir item, após uma pista 

verba ou gestual do adulto, todos os dias, em 3 atividades diferentes durante 1 semana.  

 

ALVO DE INTERVENÇÃO Nº 2 

A L. deverá fazer jogo simbólico com um ou dois pares durante 10 minutos, com a mediação do adulto, todos os dias em 

3 atividades diferentes durante semana. 

 

Programa para profissionais adaptado: Snyder,P & T McLaughlin, T, 2013.Embedded Instructions for Early Learning – Tools for Teachers,  Centre for Excellence  in Early Childhood Studies ,Florida University   
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ALVO DE APRENDIZAGEM Nº 1 

 

ALVO DE APRENDIZAGEM Nº 2 

ROTINAS  

Exemplo Ensaio de Aprendizagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de Ensaio de Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casinha 

 

 

Tempo 

A: O adulto possibilitou alguns, mas não todos os brinquedos à 

L. de forma a ela pedir mais a outro par que brincava no 

mesmo espaço. 

Esperou-se que a L. pedisse. 

B: L não pediu 

C:  

AA: Educadora pede a um dos pares que pergunte a L: Queres 

mais algum brinquedo L.? 

B: o bebé, responde L. 

C: Muito Bem diz a educadora. Par entrega-lhe o bebé. 

Tempo 

A: Adulto ajuda L. a envolver-se num jogo de faz de conta 

atribuindo-lhe um papel e fornecendo lhe os materiais 

necessários que deverão ir de encontro aos interesses de L  

 

B: L. realiza jogo de faz de conta com os pares durante 10 min, 

sendo os pares a mediar “Vamos dar de comer ao bebé; Agora o 

bebé vai dormir”  

 

C: Educadora diz: Que gira brincadeira que estamos a fazer 

todos juntos! 

 

Legenda: 

A: Antecedente; B: Comportamento; C: Consequente; AA: Ajuda adicional    

Programa para profissionais adaptado: Snyder,P & T McLaughlin, T, 2013.Embedded Instructions for Early Learning – Tools for Teachers,  Centre for Excellence  in Early Childhood Studies ,Florida University   
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Anexo 3. Exemplos de Matrizes de Atividades 
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Exemplo 1. Matriz de Atividades afixada na sala de atividades 

Exemplo 2. Matriz de Atividades usada no bolso da bata das 

educadoras do ensino regular 
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Anexo 4. Exemplo Guião de Feeback das OAIR  
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Parte I 

 Como fazer ensaios de aprendizagem 

completos? 

Alvo aprendizagem 1 

(considerar os exemplos dos alvos descritos anexo 1) 

Alvo aprendizagem 2 

(considerar os exemplos dos alvos descritos anexo 1) 

A 

- Em que momento foi fornecido à criança? Quando foi iniciada a brincadeira na casinha. Quando foi iniciada a brincadeira na casinha 

- Foi proporcionado pela interação da educadora 

ou por um arranjo material? 

Num primeiro momento por um arranjo ambiental – Educadora 
forneceu apenas alguns brinquedos para que L. pedisse outros do 
seu interesse. 

Interação na medida em que lhe atribui um papel para que se 
pudesse envolver; material cedeu-lhe brinquedos do seu 
interesse; 

B 

- O comportamento ocorreu? 

- Quando? 

(Se não se verificar, avançar para ajuda 

adicional) 

L. não pediu os brinquedos, ou seja não ocorreu comportamento, 

portanto avançamos para ajuda adicional! 

L. realiza jogo de faz de conta com os pares durante 10 min, 
sendo os pares a mediar “Vamos dar de comer ao bebé; Agora o 
bebé vai dormir” 

C 

- A consequência ocorreu? 

- Foi proporcionado pela interação da educadora 

ou por um arranjo material? 

- O que disse a educadora? 

 Educadora mostra entusiasmo no jogo que se esta desenvolver. 

Ajuda Adicional 

- Ocorreu? Como? Educadora recorre a um dos pares para que coloque a questão a 

L:  “Queres mais algum Brinquedo?” 

Não foi necessária ajuda adicional, no entanto se L. demonstrasse 
desejo de mudar de atividade a educadora deveria fornecer-lhe 
novos materiais do seu interesse envolvendo-o de novo no papel  
 

B - Ocorreu? L. respondeu: o bebé!  

C 
- Ocorreu? Se não, demonstrou à criança o que 

seria esperado? 

Educadora revelou satisfação sendo que o par lhe deu a boneca 

para brincar. 

 

Oportunidades de Aprendizagem Inseridas nas Rotinas em Intervenção Precoce (OAIR) 

Guião Feedback do Investigador à Educadora 

Programa para profissionais adaptado: Embedded Instructions for Early Learning – Tools for Teachers   (Patricia Snyder & Tara McLaughlin) 

 

 

 

 

Legenda: 

A: Antecedente; B: Comportamento; C: Consequente; AA: Ajuda adicional    

Programa para profissionais adaptado: Snyder,P & T McLaughlin, T, 2013.Embedded Instructions for Early Learning – Tools for Teachers,  Centre for Excellence  in Early Childhood Studies ,Florida University   

 

Parte I 
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Parte II 

 

1. Decidir se mantém os alvos de aprendizagens – redefinir novas estratégias: 

Mantemos ambos os alvos por mais uma semana, procurando no entanto mais estratégias que envolvam os pares e que a façam 

participar espontaneamente – procurando atividades predominantemente do seu interesse. 

Procurar que L. se mantenha mais tempo na tarefa. 

2. Desenvolvimento de novos alvos de aprendizagem para a semana seguinte: 

Na semana 3, caso estes alvos de aprendizagem sejam totalmente adquiridos, desenvolveremos outros alvos que mantenham etas 

competências em manutenção - continuem a promover a interação e a linguagem, ainda assim, parece-nos importante aumentar o 

cumprimento das interações bem como modelar frases com sujeito- verbo – objeto.  

3. Partilha de dúvidas e sugestões entre a educadora e o investigador: 

Aspetos a melhorar: Dificuldades da educadora do ensino regular no registo atempado (consciência que não anota sempre que 

acontecem OAIR) devido à gestão do grupo na sua totalidade.  

Para conseguirmos melhorar este aspeto, criamos a matriz de atividades para o bolso da bata e a investigadora procurou 

estabelecer contacto diário via telefone e internet para a educadora do ensino regular se sentir mais apoiada.   

Pontos fortes: Sensibilização e apoio dos pares; Reflexão sobre as práticas da parte das educadoras do ensino regular; 

intencionalidade das ações e auxílio na estruturação das atividades; 
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Anexo 5.  

Frequências das OAIR registadas pelas Educadoras do Ensino Regular
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Caso S. 

Registo das OAIR por semana com EAC completos 
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Nº de semanas 

Caso L. 

Nota:  

A Semana 5 decorreu a seguir às férias da Páscoa, sendo que foram 2 semanas sem OAIR 

Na Semana 8 S. esteve doente com Varicela- pouca assídua  

 

Nº de semanas 
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Nota:  

Semana 3: L. esteve doente;  

Semana 5 decorreu após às férias da Páscoa tendo estado 2 semanas sem  intervenção OAIR 
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Anexo 6.  

Exemplo de Evolução na construção Alvos de Aprendizagem no Caso S. 
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OBJETIVO DO PIIP: A S. deve ser capaz de representar a figura humana com 4 elementos.  

 

 

Semana 1_ ALVO A 1: 

A S. deverá fazer círculos com o apoio do molde 

circular, para representar a cara humana em 2  

atividades expressão plástica,  durante 5 minutos em 

cada uma,  durante 1 semana.  

 

 

 

Semana 5_ ALVO A 3: 

A S. deverá fazer círculos com e sem o apoio do molde 

circular, para representar a figura humana (cara, olhos e 

boca) em 2 atividades expressão plástica,  durante 5 

minutos em cada uma,  durante 1 semana  

 

 

 

Semana 7_ ALVO A 4 

A S. deverá fazer círculos com e sem o apoio do molde 

circular, para representar a figura humana (cara, olhos e 

boca), bem como traços verticais para representar os 

braços, tronco e as pernas, em 2 atividades de  

expressão plástica,  durante 10 minutos em cada uma,  

durante 2 semanas.  

 

 

 

Evolução dos desenhos da S. em função dos alvos delimitados ao longo das semanas 
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Anexo 7.  

Exemplo de Evolução na construção Alvos de Aprendizagem no Caso L 
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Semana Número do 

Alvo 

Descrição 

1 A. 1 A L. pedirá (interação e pedido) a um par, um objeto ou brinquedo usando 2 a 

3 palavras para pedir item, após uma pista verbal do adulto, todos os dias em 

3 atividades diferentes (expressão plástica, jogos, casinha) durante 1 semana.  

1 B. 1 A L. deverá fazer jogo simbólico com 2 pares preferenciais, sob mediação do 

adulto, todos os dias, em 3 atividades (casinha, roda, recreio) durante 1 

semanas; 

5 A. 3 A L. deverá ser capaz de partilhar um episódio (de casa ou do J.I.) usando 

frases com SVO (sujeito, verbo, objeto), com ajuda verbal do adulto, dos 

pares ou do caderno vai e vem, todos os dias em 2 atividades diferentes 

(roda, almoço) durante 2 semanas;   

7 A. 5 A L. deverá ser capaz de nomear uma parte de uma história (com orientação 

do adulto), todos os dias, em 2 atividades diferentes, durante 1 semana; (Ver  
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