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RESUMO 

A literatura salienta as repercussões que as Dificuldades de Aprendizagem (DA) 

experienciadas no 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) têm no ajustamento futuro do aluno, 

tornando premente o desenvolvimento de práticas de avaliação e de intervenção eficazes 

neste domínio. Reconhecendo a ligação entre as perceções dos profissionais e as práticas 

desenvolvidas juntos dos alunos com DA, este estudo visa analisar as perceções que 

diferentes grupos de profissionais da educação têm acerca dos preditores da aprendizagem, 

dos fatores etiológicos das DA e dos processos de avaliação e intervenção desenvolvidos 

junto dos alunos com DA do 1º CEB, antes e depois da implementação do Decreto-Lei (DL) 

54/2018.  

Este estudo integra duas amostras independentes de profissionais da educação. No 1º 

período do ano letivo 2016/17, período em que o regime jurídico da educação inclusiva era 

definido pelo DL 3/2008, 329 profissionais preencheram um questionário online. No 

decorrer do 1º período do ano letivo 2019/20, segundo ano de implementação do DL 

54/2018, 153 profissionais preencheram uma versão revista do primeiro questionário online. 

Os resultados revelam diferenças significativas entre os diferentes grupos profissionais, no 

que concerne aos fatores preditores da aprendizagem da leitura e da escrita e à etiologia das 

DA. Relativamente, à informação partilhada e recebida no decorrer do processo de avaliação 

dos alunos com DA e ao tipo de apoio que estes alunos recebem, os diferentes grupos de 

profissionais apresentam perceções diferentes. A comparação entre as duas amostras revela 

que os profissionais da educação que desenvolveram a sua atividade no âmbito do DL 3/2008 

apresentam perceções diferentes dos profissionais que desenvolveram a sua atividade no 

âmbito do DL 54/2018, quanto à etiologia das DA, à informação partilhada durante o 

processo de avaliação dos alunos com DA, percentagem de casos de sucesso e fatores que o 

determinam. 

Os resultados deste estudo demonstram a pertinência de clarificar os procedimentos 

dos processos de avaliação e de intervenção definidos pela legislação em vigor, e reforçam 

a necessidade de uma intervenção cada vez mais precoce no domínio das DA. 

Palavras Chave: dificuldades de aprendizagem; perceções, profissionais da 

educação; Decreto-Lei 54/2018; 1ºciclo do ensino básico. 
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ABSTRACT 

The literature highlights that the Learning Disabilities (LD) repercussions experienced in 

Elementary School (ES) have an impact in the future adjustment of the students, which 

makes urgent to develop new effective ways of assessment and intervention in this area. 

Recognizing the connection between professional’s perceptions with LD student and the 

methods developed together with LD student, this study aims to analyze the different 

perceptions that education professionals’ groups have from the learning predictors, LD’s 

etiological factors, assessment and intervention processes developed together with LD 

student from ES, before and after the implementation of Decree-Law (DL) 54/2018. 

This study includes two independent samples of education professionals. In the first period 

of the academic year 2016/17, a period in which the legal regime for inclusive education was 

defined by DL 3/2008, 329 professionals completed an online questionnaire. During the 1st 

period of 2019/20 academic year, second year of DL 54/2018 implementation, 153 

professionals completed a revised version of the first online questionnaire. The results reveal 

significant differences between the different professional groups, regarding the predictive 

factors of learning, reading and writing, and the etiology of LD. In what concerns the 

information shared and received during the evaluation process of students with LD and the 

type of support these students receive, different groups of professionals have different 

perceptions. The comparison between the two samples reveals that the education 

professionals who developed their activity within the scope of DL 3/2008 show different 

perceptions of the professionals who developed their activity within the scope of DL 

54/2018, regarding the etiology of LD, the shared information during the evaluation process 

of students with LD, percentage of successful cases and factors that determine it. 

The results of this study show the importance of clarifying the procedures of the evaluation 

process and the intervention defined by the current law and reinforce the necessity of an 

earlier intervention in the LD domain. 

Key-words: learning disabilities; perceptions; education professionals; Decree-Law 

54/2018; elementary School 
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RESUMÉ 

La littérature met en évidence les répercussions des difficultés d'apprentissage (DA) 

rencontrées dans le 1er cycle de l'école élémentaire (1er EE) sur l'ajustement futur de l'élève, 

rendant urgent l'élaboration de pratiques efficaces d'évaluation et d'intervention dans ce 

domaine. Reconnaître le lien entre les perceptions des professionnels et les pratiques 

développées à l'égard des étudiants avec des DA, cette étude vise à analyser les perceptions 

des différents groupes de professionnels de l'éducation sur les prédicteurs de l'apprentissage, 

les facteurs étiologiques de la DA et les processus d'évaluation et d'intervention développés 

avec les élèves atteints de DA de la 1ère EE, avant et après la mise en œuvre du décret-loi 

(DL) 54/2018. 

Cette étude comprend deux échantillons indépendants de professionnels de l'éducation. Au 

cours de la 1ère période de l'année scolaire 2016/17, lorsque le régime juridique de 

l'éducation inclusive a été défini par DL 3/2008, 329 professionnels ont rempli un 

questionnaire en ligne. Au cours de la première période de l'année académique 2019/20, 

deuxième année de mise en œuvre du DL 54/2018, 153 professionnels ont complété une 

version révisée du premier questionnaire en ligne. Les résultats révèlent des différences 

significatives entre les différents groupes professionnels, en ce qui concerne les facteurs 

prédictifs de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture et l'étiologie de la DA. En ce qui 

concerne les informations partagées et reçues pendant le processus d'évaluation des étudiants 

atteints de DA et le type de soutien que ces étudiants reçoivent, les différents groupes de 

professionnels ont des perceptions différentes. La comparaison entre les deux échantillons 

révèle que les professionnels de l'éducation qui ont développé leur activité dans le cadre du 

DL3 / 2008 présentent des perceptions différentes des professionnels qui ont développé leur 

activité dans le cadre du DL 54/2018, concernant l'étiologie de la DA, l'information partagée 

pendant le processus d'évaluation des élèves atteints de DA, pourcentage de cas réussis et 

facteurs qui le déterminent. 

Les résultats de cette étude démontrent la pertinence de clarifier les procédures des processus 

d'évaluation et d'intervention définis par la législation en vigueur, et renforcent la nécessité 

d'une intervention de plus en plus précoce dans le domaine de la MA. 

Mots-clés : difficultés d’apprentissage ; perceptions, professionnels de l’éducation ; Décret-

loi 54/2018 ; 1er cycle de l'école élémentaire. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Preditores da aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo 

Nas sociedades atuais, aprender a ler e a escrever é uma competência que se espera que 

todas as crianças adquiram à entrada para a escolaridade básica, tratando-se de uma 

aprendizagem basilar nos nossos dias (Pavelko et al., 2018; Sahoo et al., 2015). A 

alfabetização condicionará o percurso académico e determinará o acesso a novos conteúdos 

e processos intelectuais, determinando, em parte, os limites daquilo que é a “liberdade 

individual de cada um” (Martins & Silva, 1999). O sucesso escolar determinará a 

autonomização do indivíduo enquanto cidadão, sendo que o desenvolvimento destas 

competências não pode ser de todo negligenciado (Botas, 2012). 

Os níveis de numeracia e a alfabetização alcançados no final do percurso académico 

preveem empregabilidade e salários na idade adulta (Bynner, 2004), e as habilidades 

quantitativas e de pré-alfabetização básicas na entrada da escola indicam os níveis de 

numeracia e alfabetização na conclusão da escola (Duncan et al., 2007). Identificar os fatores 

que predizem as dificuldades de aprendizagem (DA) na leitura, escrita e cálculo permitirá 

uma intervenção precoce para crianças em risco (Prewett et al., 2012). Pesquisas realizadas 

até o momento indicam que a consciência fonológica e o conhecimento das letras no período 

pré-escolar predizem habilidades de leitura posteriores (Lonigan et al., 2008; Melby-Lervåg 

et al., 2012). 

O desenvolvimento da oralidade é um aspeto essencial da alfabetização (Whitehurst & 

Lonigan, 2001). As crianças cujas competências de oralidade estão comprometidas, revelam 

mais dificuldades em aprender a ler e o seu desempenho académico geral é mais fraco do 

que o dos seus pares (Puranik & Lonigan, 2012). O ato de escrever requer o desenvolvimento 

e a elaboração de ideias e, portanto, limitações no vocabulário e no conhecimento das 

estruturas de linguagem podem limitar a qualidade do texto gerado (McCutcheon, 2010). 

Sénéchal e LeFevre (2002) descobriram que o vocabulário de crianças na pré-escola previam 

diretamente a leitura de palavras no final do 1º ano de escolaridade e que a leitura de palavras 

no final do 1º ano previa a compreensão leitora no 3º ano. A relação entre linguagem oral e 
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leitura tende a ser mais forte quando medidas de compreensão de leitura são utilizadas em 

vez de medidas de leitura de palavras, presumivelmente porque a compreensão de leitura 

requer a compreensão de unidades de texto maiores do que palavras individuais (Storch & 

Whitehurst, 2002).  

Definida por Pinto e colaboradores (2016), como a capacidade de identificar, refletir e 

manipular unidades de som em palavras, a consciência fonológica inclui vários tipos de 

competências fonológicas - identificar, refletir e manipular unidades de som em palavras e 

inclui vários tipos de competências fonológicas, distinguidas por unidade de análise (e.g., 

sílabas, rimas ou fonemas). Uma vez que a aprendizagem das Regras Correspondência 

Grafema Fonema e Fonema Grafema é facilitada pela compreensão de que as palavras são 

formadas por sons, representados pelos grafemas (Plana & Fumagalli, 2013; Rodriguéz et 

al., 2015), a consciência fonológica assume um papel facilitador na aprendizagem da leitura 

e da escrita (Rodríguez et al., 2015). Assim, a consciência fonológica constitui um dos 

preditores mais robustos para a posterior descodificação, compreensão leitora e competência 

de escrita, nos primeiros anos de escolaridade (Erdoğan, 2011). 

Ao contrário da investigação sobre os preditores da leitura e da escrita, a pesquisa sobre 

as habilidades quantitativas iniciais e as conquistas posteriores da matemática não é tão 

extensa (Jordan et al., 2007). As competências numéricas básicas desenvolvem-se antes do 

primeiro ano do ensino fundamental e são preditores importantes das aquisições ou 

dificuldades académicas em Matemática. O sucesso da aprendizagem da matemática implica 

três componentes cognitivas distintas, a quantitativa, a linguística e a espacial. Estas 

componentes contribuem de maneira independente para a aquisição de competências 

numéricas em programas de Educação Infantil (LeFevre et al., 2010). As habilidades 

linguísticas constituem preditores específicos de nomenclatura numérica, ao passo que as 

habilidades quantitativas constituem preditores específicos de cálculo mental (Jordan et al., 

2007); a atenção espacial é um preditor distinto de ambos os tipos de habilidades iniciais em 

operações com números (VanDerHeyden et al., 2006). 

Além da pesquisa sobre preditores específicos de domínio de alfabetização e numeracia 

posteriores, há uma crescente literatura sobre as semelhanças e diferenças nos fatores que 

predizem o crescimento em matemática e desempenho na leitura, mas esses estudos se 

concentraram em crianças do ensino fundamental (Koponen et al., 2007; Koponen et al., 

2013; Fuchs et al., 2016). Vários estudos também encontraram semelhanças e diferenças nos 
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sistemas cognitivos que apoiam a leitura e o desenvolvimento matemático das crianças 

(Mann et al., 2013). Considerasse que um dos processos cerebrais e cognitivos básicos que 

podem ser comuns a todos os domínios académicos, é a capacidade de nomear rapidamente 

estímulos (por exemplo, letras, números, cores), medidas pelas tarefas de Nomeação Rápida, 

foi encontrada para prever realização de matemática e leitura. A nomeação rápida é definida 

como a capacidade de identificar tão rápido quanto possível, estímulos visuais apresentados. 

Os estímulos são, geralmente, apresentados em série e são altamente familiares para a 

criança (Kirby et al., 2010). Um estudo longitudinal realizado por Mazzocco e Grimm (2013) 

revelou que crianças com DA na matemática e na leitura apresentavam déficits no 

desempenho da nomeação rápida. Da mesma forma, o desempenho em matemática e leitura 

podem ser previstas pelo desempenho anterior da nomeação rápida (Koponen et al., 2007, 

2013) e alguns aspetos da habilidade de contar, como contagem por 2 s (Koponen et al., 

2013). Uma metanálise recente afirma que o tamanho da relação entre a nomeação rápida e 

a leitura foi estimado em 0.48 (Araújo et al., 2015). Koponen et al. (2013) sugeriram que 

tarefas de nomeação rápida previam desempenho de leitura e matemática porque refletiam a 

facilidade de formar e recuperar associações visual-verbais arbitrárias na memória de longo 

prazo.  

Os primeiros anos de escolaridade criam as bases do percurso académico, sendo assim 

fundamentais para a mestria das capacidades de leitura, escrita e cálculo sendo indiscutível 

e evidente a importância de ser bem-sucedido nos primeiros anos do percurso escolar. Esta 

entrada formal da criança na escola faz com que esta se depare com as avaliações, quer dos 

professores, dos colegas e dos próprios pais acerca das suas capacidades e do sucesso 

académico. Estas avaliações irão contribuir para uma representação de si (Cubero & Moreno, 

1995). A entrada formal da criança para a escola é um período decisivo para o 

desenvolvimento da criança, no qual a criança se depara com diversas tarefas 

desenvolvimentais, como por exemplo estabelecer relações interpessoais com pares e com 

adultos, desenvolver competências sociais, ter sucesso na escola, aprender a ler e a escrever, 

bem como aprender a seguir regras (Elias, 2003).  

A aprendizagem da leitura e da escrita é de facto uma aprendizagem muito complexa e 

exigente que requer das crianças um conjunto de competências e conhecimentos (Leal et al., 

2008), assumindo assim a escola um papel de elevada responsabilidade no seu 

desenvolvimento (Pereira, 2003). Uma vez que o processo de aquisição da leitura e da escrita 

não é espontâneo, requerer um processo contínuo de aprendizagem e progressivo está, por 
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isso, sujeito a dificuldades (Gomes, 2001 cit in Gomes & Santos, 2005). Um número 

considerável de crianças não consegue compreender este processo e, consequentemente, dar 

resposta (Cunha, 2011), revelando DA, em especial ao nível da leitura e da escrita, sendo 

por isso muito frequentes (Shaywitz, 2003). A literatura e a investigação referem que, um 

número considerável de crianças, independentemente do seu nível de inteligência evidencia 

DA (Botas, 2012). 

 

Dificuldades de aprendizagem e problemas associados 

O Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 2004) que define as DA como uma 

desordem que pode ocorrer em um ou mais processos psicológicos básicos envolvidos na 

compreensão ou uso de linguagem e que se exterioriza nas aptidões imperfeitas de ouvir, 

pensar, fala, ler, escrever ou cálculos matemáticos. Posteriormente, o DSM-5 (American 

Psychological Association [APA], 2013) define a Perturbação Específica da Aprendizagem 

(PEA) como uma dificuldade em aprender e usar as capacidades académicas que persistem 

pelo menos durante 6 meses, apesar do fornecimento de intervenções para essas dificuldades, 

mostrando défice na litura, na expressão escrita e défice na matemática. São assim 

dificuldades persistentes para aprender certas habilidades académicas fundamentais, PEA 

pode manifestar-se na precisão, na velocidade, na fluência e na compreensão leitora. Na 

expressão escrita as dificuldades poderão manifestar-se ao nível da precisão da ortografia, 

na gramática ou na pontuação ou então ao nível da clareza e organização da expressão 

escrita. A PEA pode manifestar-se no domínio da matemática ao nível do senso numérico, 

da memorização de fatos aritméticos, da precisão ou fluência de cálculo ou no raciocínio 

matemático. Torna-se assim necessário especificar todos os domínios e sub-habilidades 

académicas prejudicadas. De acordo com o DSM-5 ([APA], 2013) a prevalência da 

Perturbação Especifica da Aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo é de 5% a 15% 

na população infantil. Um estudo desenvolvido por Vale e colaboradores (2011) identifica 

que 5,4% das crianças portuguesas de idade escolar apresentam dislexia e 3% apresentam 

discalculia, com uma distribuição similar entre meninos e meninas. 

As crianças com PEA apesar de apresentarem capacidades intelectuais normais ou 

superiores, defrontam-se com problemas que podem assim comprometer a capacidade de 

aprender a falar, a ouvir, a ler, a escrever, a raciocinar, resolver problemas que podem, por 

sua vez, acarretar sérios problemas para a criança e prolongar-se ao longo do seu crescimento 
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e da sua vida (Fonseca, 2007). As PEA acabam por condicionar a aprendizagem em várias 

áreas disciplinares, sendo cumulativas e progressivas ao longo do tempo, levando a um 

percurso escolar marcado pelo insucesso escolar (Botas, 2012; Cruz et al., 2014), 

desencadeando problemas comportamentais e afetivos (Ribeiro, 2005) e o risco de 

desenvolver problemas de comportamento, comprometendo assim o seu futuro social (Sahoo 

et al., 2015). O baixo rendimento escolar, provocado pelas DA, produz sentimentos de baixa 

autoestima, influenciando também a capacidade produtiva da criança, assim como a 

aceitação pelos seus amigos e familiares e também traz impactos noutras áreas do 

desenvolvimento (Mazer et al., 2009). Os alunos com DA tendem a evidenciar mais 

ansiedade, depressão, retraimento, sentimentos de inferioridade (Santos & Graminha, 2006) 

e queixas somáticas do que os que não manifestavam DA (Arnold et al., 2005). A prevalência 

dos problemas internalizados em crianças e adolescentes com DA tem vindo a aumentar 

significativamente ([APA], 2013); Vale et al., 2011). Para além dos problemas 

internalizados, os alunos com DA podem manifestar comportamentos e atitudes 

conflituosas, geralmente marcadas por características de desafio, impulsividade, 

agressividade, hiperatividade e apresentam um ajustamento social pobre (Santos & 

Graminha, 2006). Tendem a lidar de forma desadequada com as situações quotidianas e com 

as relações interpessoais, evidenciando uma baixa capacidade de autorregulação e resistência 

às normas. Dessa forma, estas crianças são muitas vezes descritas como indisciplinadas, 

irritáveis, inquietas, conflituosas e destrutivas (Medeiros & Loureiro, 2004). Alunos com 

DA apresentam uma posição social desfavorecida, à qual ele próprio e os outros (pais, 

professores, colegas) reagem negativamente, gerando assim condições favoráveis para a 

perpetuação destas consequências debilitantes (Lemos & Meneses, 2002). Os alunos com 

DA são menos colaborantes, sendo frequentemente rejeitados e menos socialmente aceites 

pelos seus pares, tendo um inevitável impacto no ajustamento social da criança (Mamarella 

et al., 2016). A manifestação paralela de dificuldades comportamentais e escolares poderá 

acarretar um aumento de problemas nos contextos sociais e académicos, interferindo nos 

relacionamentos interpessoais e no ajustamento social, provocando por sua vez, o isolamento 

social, com risco de comportamento antissocial (Mazer et al., 2009). Para além das 

repercussões no ajustamento comportamental, as DA estendem-se ao longo do 

desenvolvimento, comprometendo nomeadamente a qualidade do percurso profissional. Os 

adultos com problemas de literacia têm empregos menos qualificados do que os seus pares 

(quando este não tem DA) e apresentam períodos de desemprego mais frequentes e 

prolongados (Lopes, 2010). 



6 

 

Fatores etiológicos das dificuldades de aprendizagem 

Durante algumas décadas a investigação desenvolvida no domínio da etiologia das DA 

assumiu as DA como um problema intrínseco ao aluno, que coloca evidência na origem 

neurológica e biológica derivado do modelo médico (Lopes, 2010). Segundo Smith e Strinck 

(2001) as DA possuem uma base biológica permanente, recaindo a ênfase sobre os fatores 

internos da criança, que, no entanto, pode ser agravada pelo ambiente da criança, afirmando 

assim, que o impacto pode, por sua vez, ser atenuado, melhorando o ambiente familiar e o 

programa educacional proposto para a criança, considerando não o ambiente como uma 

causa mas sim como um fator de influência. Estas autoras mencionam também pesquisas 

que evidenciam que as DA podem ser herdadas, são intrínsecas ao indivíduo, 

presumivelmente devem-se a disfunções do sistema nervoso central e podem ocorrer ao 

longo da vida. São também exemplo de fatores intrínsecos, dificuldades sensoriais, 

deficiência mental e distúrbios emocionais (Costa, 2005). Os familiares, em geral, 

relacionam as DA principalmente aos fatores individuais como: preguiça, distração, 

nervosismo, entre outros (dos Santos & de Oliveira, 2017). A desmotivação e o desinteresse 

escolar são também identificados como fatores intrínsecos à aquisição da aprendizagem dos 

conteúdos escolares (Artero, 2012). 

Uma outra perspetiva destaca essencialmente o papel dos fatores ambientais. Uma vez 

que exercem uma forte influência no desenvolvimento físico e mental da criança, podendo 

assim, prejudicar o seu crescimento e desenvolvimento. Dessa forma, as causas ambientais 

das DA abrangem as lesões durante as fases pré-natal, perinatal e pós-natal, além das lesões 

acidentais e não acidentais que podem ocorrer durante o crescimento da criança. Na fase pré-

natal, são vários os problemas obstétricos (e.g. anoxia) que podem causar danos cerebrais. 

O abuso de substâncias (e.g. álcool, droga) pode afetar o crescimento e desenvolvimento 

cerebral das crianças. Na fase pós-natal, a má nutrição e a falta de estímulo sensorial e social 

podem provocar DA, bem como, as infeções adquiridas. O ambiente familiar pode ser 

também um fator etiológico das DA. A qualidade do ambiente familiar, o suporte e o apoio 

dos mesmos são determinantes para o sucesso da aprendizagem das crianças (dos Santos 

Gonçalves et al., 2017). O funcionamento da família, a sua estrutura e organização aparecem 

associadas às DA, muitas vezes os alunos com DA estão integrados num ambiente familiar 

adverso que apresenta condições precárias e menos conforto (Santos & Graminha, 2006). 

Os pais desempenham um papel importante, no sentido em que despertam o interesse e o 

estímulo nos filhos, assim como o grau de incentivo e de interação linguística, 
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desempenhando assim, um papel fundamental na adaptação social da criança e nos seus 

resultados escolares (Fonseca, 2004 cit in. Costa, 2005). Um outro fator extrínseco a 

considerar é o ensino, ou seja, a escola. O ambiente escolar integra vários fatores que podem 

originar as DA, nomeadamente a política educativa da escola, a relação professor-aluno, 

assim como a metodologia de ensino usada pelos professores (Artero, 2012). Gimenez 

(2005) defende que as DA nunca podem ser consideradas como problemas dos alunos, 

mencionando como causa a incompetência da instituição educacional. As DA deixam de ser 

olhadas com base no modelo médico que colocava a responsabilidade das DA no aluno e 

passam a ser consideradas também as influências do sistema educativo (Oliveira et al., 

2012).  

No domínio da psicologia da educação existe um consenso, considerando-se que as DA 

são fruto de múltiplos fatores de ordem diversa (psicológica, pedagógica, sociológica, 

linguística, neurológica, bioneurológica, influências hereditárias ou genéticas, sensoriais, 

físicas, emocionais, socioeconómicas (Botas, 2012). As causas podem assim ser múltiplas, 

relacionadas com fatores familiares, ou seja, relativamente à sua estrutura, à condição 

financeira da família, a falta de horários para a realização de tarefas e estudar em casa com 

a criança, pode também estar relacionada com a falta de interesse por parte dos alunos. 

Mousinho (2003) descreve que o processo de aprendizagem envolve diversos fatores de 

origem neurológica, emocional, física, familiar e escolar, sendo que as dificuldades nesse 

processo que referiu podem ocorrer em qualquer uma dessas áreas, influenciando o processo 

de desenvolvimento da linguagem escrita. Outros fatores são também mencionados, como é 

o caso da falta de estímulo por parte dos professores e dos pais, a ausência de materiais em 

casa, baixa autoestima do aluno, ausência de preparação, falta de atenção e concentração e a 

falta de interesse sobre assuntos relacionados à escola, fatores orgânicos, o bom 

desenvolvimento físico e mental e a falta de limites impostos pelos pais (dos Santos & de 

Oliveira, 2009). As DA apenas podem ser compreendidas se for considerado a 

multiplicidade de fatores envolventes, não existindo assim apenas uma única causa, 

excluindo a responsabilidade somente do aluno, focando essa responsabilidade na interação 

e relação dos múltiplos fatores que envolvem, intervindo não somente no aluno, mas também 

nas práticas pedagógicas e ao nível político, económico e social (Gimenez, 2005). Em 

síntese, os avanços da investigação de neuroimagem e genética permitiram uma melhor 

compreensão da etiologia biológica das DA, a par do aumento significativo da diversidade 

e do número de alunos com DA e sobre representação das minorias neste grupo, leva a um 
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abandono do critério de discrepância na identificação das DA (Hallahan et al., 2014). O 

critério da discrepância, ou seja, o modelo “esperar para falhar” acarretou vários problemas 

e complexidades, aumentou a frustração e as dificuldades dos alunos com DA, não 

conseguindo assim responder de forma adequada e eficaz (Grigorenko et al., 2019). Dessa 

forma, começaram a buscar alternativas ao procedimento de identificação baseado em 

discrepâncias (Hallahan et al., 2014) visando a implementação de intervenções precoces, 

sistemáticas, científicas e baseadas em pesquisas (Fletcher et al., 2007). Com isto 

pesquisadores e profissionais começaram a avançar com o modelo de resposta à intervenção 

(RTI) como um meio de identificação e de resposta aos alunos com DA´s (Swanson et al., 

2014). 

 

Um sistema de prevenção multinível das dificuldades de aprendizagem 

O modelo RTI propõe um modelo preventivo multinível que maximiza o rendimento dos 

alunos e reduz os problemas de comportamento (Fuchs & Fuchs, 2006). A implementação 

do modelo RTI requer uma: 1) instrução de alta qualidade, linguística e culturalmente 

contextualizada; 2) monitorização da mesma e c) prática baseada na evidência. (Fuchs & 

Fuchs, 2007) Ao garantir uma intervenção de alta qualidade e a monitorização da sua 

implementação, poderemos identificar o subgrupo de alunos que não respondem á 

intervenção. Assim, este modelo permite identificar os alunos que estão em risco de 

apresentarem um desempenho académico abaixo do esperado (Fletcher & Vaughn, 2009), 

garantindo uma monitorização do seu progresso, proporcionando a implementação de 

intervenções validadas empiricamente, ajustando-se a intensidade e a natureza destas 

intervenções às necessidades dos alunos com DA (Fuchs et al., 2003). 

Neste modelo as escolas devem implementar um sistema multinível de prevenção das 

DA. O despiste universal realizado permite a caraterização do grupo turma num determinado 

domínio da aprendizagem, orientador dos conteúdos e níveis de instrução a implementar 

(Fuchs & Fuchs, 2007). Após a implementação da intervenção será garantida uma 

monitorização contínua do progresso da aprendizagem de cada aluno determinante para as 

tomadas de decisão educacionais, nomeadamente a alocação dos alunos nos diferentes níveis 

de intervenção (Fuchs et al., 2003). Quando um aluno evidencia um progresso inadequado 

não dando assim resposta à instrução universal adequada em sala de aula (Nível 1), a escola 

oferece e dispõe aos alunos uma intervenção seletiva (Nível 2) que decorrerá em pequenos 
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grupos. Se o aluno ao longo das monitorizações efetuadas continua a mostrar dificuldades e 

um progresso inadequado apesar de estar a beneficiar de instruções universais e seletivas, 

requer uma intervenção ainda mais intensiva e individualizada (Nível 3) (Fuchs & Fuchs, 

2006, 2007). O modelo RTI permite desenhar intervenções em três níveis de prevenção, ou 

seja, prevenção primária, secundária e terciária (Fuchs et al., 2012). O modelo RTI destaca-

se também por não ser um modelo categorial, evitando assim rotular as crianças (Fuchs & 

Vaughn, 2012). 

O Decreto-Lei (DL) que vigora atualmente em Portugal, publicado pelo Ministério da 

Educação é o DL n.º 54/2018, em substituição do DL n.º 3/2008, cujo propósito foi 

desenvolver a “escola inclusiva de segunda geração” preconizando a implementação de 

modelos multinível, como o RTI. Este pretende dar resposta a todos os alunos, sem qualquer 

exclusão, independentemente da sua situação quer pessoal ou social. A escola tem de criar 

respostas que se ajustem ao potencial, às expectativas e necessidades de cada aluno. Para 

além disso, pretende criar uma educação em que se valorize a participação total de todos os 

alunos, criando assim um ambiente e um sentido de pertença, igualdade e justiça, 

colaborando para a inclusão social e coesão (Alves, 2019). 

O DL n.º 54/2018 apresenta um plano universal para a aprendizagem, utilizando uma 

“abordagem multinível no acesso ao currículo”, com “modelos curriculares flexíveis, o 

acompanhamento e monitorização sistemática da eficácia do contínuo das intervenções 

implementadas, no diálogo dos docentes com os pais ou encarregados de educação e na 

opção por medidas de apoio à aprendizagem”. A abordagem multinível é assim estruturada 

em diferentes níveis (Diário da República, 1.ª Série, nº 129, Decreto-Lei 54/2018, de 6 de 

julho, p.2918). Para isso, é necessário que a escola e a equipa multidisciplinar se una e 

autonomize, uma vez que são eles os envolvidos na identificação e monitoramento de 

medidas de apoio à aprendizagem e inclusão adequadas a cada aluno, fazendo com que 

consigam atingir o seu potencial. Para além disso, obriga as escolas, professores e equipas 

multidisciplinares a utilizarem estratégias diversificadas para superarem as barreiras à 

aprendizagem, recorrendo à abordagem multinível (Rose & Meyer 2006). Esta abordagem 

multinível caracteriza-se por ser uma abordagem em camadas estruturadas em três níveis: 

universal, seletivo e adicional, que respondam às necessidades de todos os alunos, sem 

qualquer exceção, acarretando transformações na gestão do currículo, nas práticas 

educativas e na sua monitorização, incluindo a avaliação da eficácia das medidas 

apresentadas (Diário da República, 1.ª Série, nº 129, Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, 
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p.2918). Nesse sentido, os modelos de intervenção multinível surgem como formas de 

atuação eficientes. Estes modelos acentuam que é necessário garantir e confirmar que as DA 

não são consequência de uma instrução inadequada (Fuchs et al., 2002) sugerindo níveis de 

instrução diferenciados e adaptados às caraterísticas dos alunos, tendo como objetivo a 

identificação precoce de alunos com DA e o aumento das oportunidades pedagógicas para 

todas as crianças (Fuchs & Fuchs, 2006, 2007; Fuchs et al., 2003).  

A escola deve assim passar por um processo de mudança, a nível cultural, organizacional 

e operacional baseado num modelo de intervenção multinível, integrando medidas 

universais, seletivas e adicionais. Com este novo DL são várias as mudanças no sistema 

educativo. Começando pelo grupo-alvo, este decreto, ao contrário dos anteriores, refere-se a 

todos os alunos que precisam de suporte para a aprendizagem e inclusão, exigindo à escola 

e aos professores que considerem todos os alunos, garantindo respostas para as suas 

necessidades e características, independentemente da sua etiologia. O DL 54/2018, 

“estabelece o regime jurídico da educação inclusiva”, com o objetivo de criar uma escola 

inclusiva, onde todos encontram respostas, independentemente da sua situação pessoal e 

social. Pretende assim, desenvolver um ambiente educativo que cria “participação plena, 

senso de pertencimento, equidade, contribuindo para a inclusão social e coesão” (Alves, 

2019).  

Apesar do avanço das práticas escolares nas últimas décadas, ainda pode ser possível 

identificar traços de interferência do modelo médico de compreensão das DA. Neste, o 

diagnóstico clínico foi durante muito tempo considerado como importante instrumento no 

encaminhamento desses alunos (Grigorenko et al., 2019), sendo esta uma ideia 

completamente revista no novo DL. O DL 54/2018 rejeita a ideia de que é necessário 

categorizar os alunos para intervir, ecos de um modelo médico presente durante décadas nos 

contextos educativos, que deixando assim de haver a designação e o rótulo de alunos com 

necessidades educativas especiais, colocando no centro a aprendizagem de todos os alunos, 

sem os categorizar, adaptando os processos de aprendizagem e ensino às características e 

condições individuais de cada aluno.  

Associada a essa mudança, o papel dos professores de educação especial também se 

altera. Enquanto que os professores de educação especial trabalhavam com pequenos grupos 

de crianças identificadas como tendo necessidades educativas especiais fora do contexto de 

sala de aula, com este novo Decreto e com este novo olhar para a educação, os professores 
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de educação especial funcionam como recursos para a escola, auxiliando e cooperando com 

os principais professores no seu papel de responder a todos os alunos. Relativamente ao 

papel do psicólogo escolar não se reduz a um “acompanhamento das queixas escolares nos 

moldes do consultório”, desempenhando um papel muito mais diversificado, ao nível do 

diagnóstico, intervenção e prevenção de situações de DA (Alves, 2019). Os professores 

deparam-se assim com um aumento da sua autonomia. Todas as escolas dispõem de equipes 

multidisciplinares que incluem professores, técnicos, psicólogos, pais e alunos, 

desempenhando um papel crucial na identificação e monitoramento de medidas apropriadas 

de apoio à aprendizagem e inclusão. O DL 54/2018 impõe às escolas, aos professores e às 

equipes multidisciplinares respostas e estratégias para que os alunos superem as barreiras à 

aprendizagem (Alves, 2019). 

Relativamente aos elementos envolvidos no processo de avaliação e intervenção da 

necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, o DL 

54/2018 evidencia o papel da equipa multidisciplinar, que ouve os pais/encarregados de 

educação, o próprio aluno e colabora com outros profissionais. Dessa forma fazem parte da 

equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva um psicólogo, um docente de 

educação especial, um dos docentes que coadjuva o diretor e três elementos do concelho 

pedagógico, sendo por isso elementos permanentes. Quanto aos elementos variáveis fazem 

parte o educador, o professor titular de turma ou o diretor de turma consoante o caso e podem 

também fazer parte outros docentes do aluno ou técnicos dos centros de recurso para a 

inclusão que prestam apoio à escola. As escolas devem também mobilizar uma variedade de 

recursos de apoio à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente recursos humanos (docentes 

de educação especial, técnicos especializados, assistentes operacionais), recursos 

organizacionais (equipa multidisciplinar, centros de apoio à aprendizagem, etc.) e recursos 

específicos existentes na comunidade (Equipas locais de intervenção precoce , equipas de 

saúde escolar, centros de recurso para inclusão, etc.) (Direção-Geral da Educação, DGE, 

2018). 

Outra mudança face a nova legislação é o facto de deixar de ser necessário a elaboração 

de um relatório clínico/médico, propondo assim uma intervenção que se foque na preparação 

de instruções com níveis diferenciados para responder a todos os alunos, garantindo que 

todos os alunos alcancem o Perfil do aluno no final da escolaridade. Á luz do novo DL, nas 

situações em que a equipa multidisciplinar conclui a necessidade de medidas seletivas ou 

adicionais deverá elaborar num prazo de um mês o relatório técnico - pedagógico e caso o 
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aluno precise também de adaptações curriculares significativas, o programa educativo 

individual, fazendo assim parte integrante do processo individual do aluno (DGE, 2018a). 

Como vimos até então são muitas as mudanças inerentes à implementação do novo DL, 

sendo que o sucesso da sua implementação dependerá em muito da informação partilhada e 

dos recursos disponibilizados para implementação das novas práticas inclusivas. Aquando 

da publicação do DL 54/2018 foi elaborado o Manual de Apoio à Prática (MAP) que se 

encontra publicado no site da (DGE). Este manual foi elaborado com o objetivo de apoiar os 

profissionais na implementação da nova legislação (DL), da Escola Inclusiva, com o objetivo 

de apoiar a implementação das mudanças do novo DL, divulgar as novas práticas e apoiar 

os encarregados de educação e articulação com a escola (DGE, 2018a). 

Para além da divulgação deste do MAP a DGE dinamizou várias iniciativas de 

divulgação da nova legislação, bem como, formação acerca da implementação do mesmo. 

Nomeadamente, em fevereiro de 2020 a DGE em colaboração com a rede de Centros de 

Recursos TIC, organizou um seminário intitulado Tecnologias para a Inclusão e 

Acessibilidade promovido pela DGE, teve lugar na Escola Secundária Vergílio Ferreira, em 

Lisboa e contou com a participação de cerca de 170 participantes. No decorrer dos meses de 

junho de 2019 os psicólogos escolares de todo o país puderam participar nas Jornadas de 

Trabalho - Psicologia em Contexto Escolar -2019, organizadas pela DGE, no âmbito da 

formação dos psicólogos escolares, realizadas nos dias 17 de junho em Guimarães na Escola 

Secundária Francisco de Holanda, no dia 24 de junho em Viseu (Escola Secundária Viriato) 

e nos dias 17 e 28 de junho em Lisboa (Escola Secundária António Damásio). De referir 

ainda, a dinamização de uma formação intitulada MOOC Tecnologias para a Inclusão e 

Acessibilidade, com 1321 inscrições, com início a 13 de janeiro de 2020; uma outra 

formação foi também fornecida intitulada MOOC Educação Inclusiva. Estas iniciativas terão 

contribuído para uma maior divulgação do novo DL e para a formação contínua dos 

profissionais de educação. 

Ao longo do exercício profissional os professores, vão acumulando saberes que são 

produzidos e apropriados na prática pedagógica diária, nas relações entre professores, entre 

estes e os alunos, entre os docentes, a escola e sua organização e entre os professores e os 

seus próprios saberes - saberes da experiência (Pimenta, 2002). Saberes que advém da 

intervenção pedagógica do professor na escola, da docência das suas turmas e da organização 

do trabalho pedagógico. Torna-se assim importante perceber as perceções destes 
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profissionais, ou seja, a forma como os professores e outros profissionais envolvidos 

percecionam as DA, a sua avaliação e as medidas de apoio a implementar neste domínio. As 

crenças, as conceções, as perceções e a atitude dos profissionais face às DA influência assim 

as suas respostas e a sua intervenção nas DA (Artiles, Kozleski & Waitoller 2011 cit in. 

Freitas, 2019). Correia (2008) considera que apesar de existir uma vasta literatura no 

domínio das DA muitos profissionais da educação necessitam de formação especializada 

neste domínio, sob risco de comprometerem a eficácia das práticas desenvolvidas juntos dos 

alunos com DA. Uma vez que a forma como os profissionais entendem as DA influência e 

determina de forma decisiva o modo como identificam, avaliam, reagem e atuam perante 

situações de DA (Carlos, 2013).  

Tardif (2002) refere que os saberes adquiridos ao longo da prática profissional quando 

colocados em diálogo com outros professores a respeito dos problemas, da prática 

pedagógica e da ação docente, amplia a discussão desta categoria de saber docente. 

Conferindo a estes uma objetivação parcial, através de sua relação crítica com os outros 

saberes (curriculares, disciplinares, e da formação), pois a prática quotidiana permite uma 

nova leitura dos saberes em função das condições da sua prática docente. Sublinhando assim, 

a importância da formação dos docentes, nomeadamente no domínio das DA, sendo que os 

resultados da investigação reforçam de forma inequívoca a influência direta da formação dos 

profissionais na aprendizagem do aluno (Weschke et al., 2011). Uma vez que os estudos 

também reconhecem a figura do professor como um elemento fundamental e indiscutível 

para uma educação de qualidade (Tarfit, 2001; Reddy & Dudek, 2014). 

A formação especializada aos professores garante a aplicação de práticas baseadas em 

evidência empírica que permitam prevenção das DA e otimizem as aprendizagens dos 

alunos. A necessidade de proporcionar formação especializada aos docentes é fundamental 

e indiscutível para o bom funcionamento do modelo, ou seja, tornar professores altamente 

qualificados para uma aplicação eficaz do modelo RTI, melhorando as competências dos 

professores e consequentemente fornecer melhores práticas (Reddy & Dudek, 2014). 

Existem vários os indicadores que revelam que as escolas continuam à procura de 

respostas eficazes para os alunos com DA, continuam a não conseguir responder de forma 

assertiva e clara às necessidades dos mesmos. Muitas limitações se devem a questões 

financeiras, à escassez de recursos humanos e á falta de um modelo de avaliação e 

intervenção (Elliott & Grigorenko, 2014) decorrentes do macroparadigma educativo vigente. 
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Assim, a escola atual, deverá olhar para o processo de aprendizagem e para a escolarização 

como um todo, considerando todo o processo e todos os elementos que envolvem o processo 

de ensino-aprendizagem, ou seja, a nível macrossistema considerar o sistema político e 

económico atual, considerar a própria política da escola, os seus professores, crenças e 

práticas educativas utilizadas e os próprios alunos, considerando as suas dificuldades e 

potencialidades, assim como a própria família dos alunos (Gimenez, 2005).  

Desta forma, a problemática das DA diz respeito a todos os profissionais da educação, 

com implicações diretas na sua ação profissional, sendo que a diversidade de profissionais 

envolvidos nos processos de avaliação e intervenção reflete também as diferentes perspetivas 

sobre a forma de identificar e trabalhar com alunos com DA (Kavale & Forness, 2000). Este 

estudo pretende mapear as perceções que os profissionais da educação tem acerca preditores 

daa aprendizagem e dos fatores etiológicos e DA e analisar o impacto da implementação do 

novo Decreto-Lei nas práticas de avaliação e intervenção desenvolvidas no 1º CEB junto 

dos alunos com dificuldades de aprendizagem  
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SEGUNDA PARTE 

ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

1. Método 

Este estudo tem como objetivo geral comparar as representações que diferentes 

profissionais têm acerca dos preditores da aprendizagem, dos fatores etiológicos das DA e 

dos processos de avaliação e intervenção desenvolvidos junto dos alunos do 1º CEB com 

DA, antes e depois da implementação do DL 54/2018 da Escola Inclusiva. 

O primeiro objetivo específico é descrever as representações que os profissionais da 

educação das duas amostras deste estudo têm acerca de três parâmetros distintos - preditores 

da aprendizagem, etiologia das DA e processos de avaliação e intervenção desenvolvidos 

junto dos alunos do 1º CEB com DA. De referir que a recolha junto da primeira amostra 

decorreu no 1º período do ano letivo 2016/17, período em que o regime jurídico da educação 

inclusiva era definido pelo DL 3/2008 enquanto que a recolha junto da segunda amostra 

decorreu no 1º período do ano letivo 2019/20, segundo ano de implementação do DL 

54/2018. 

O segundo objetivo específico é comparar a constituição das duas amostras e as respostas 

que estas apresentam nos três parâmetros acima descritos. 

 

1.1.Participantes 

 

Amostra 1 (1º período do ano letivo 2016/17). 

Na primeira amostra participaram 329 sujeitos, 284 (87.97%) do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 25 e os 62 anos de idade (M=44.32; DP=8.03). Participaram 

209 professores titulares (63.5%), 43 professores da educação especial (13.1%), 39 

professores de apoio (11.9%), 24 psicólogos (7.3%), 1 terapeuta da fala e 14 outros 

profissionais (4.3%), sendo que a maioria dos profissionais deste grupo assume cargos na 

escola, como coordenação de estabelecimentos de ensino ou professores bibliotecários. A 

maioria dos participantes desta amostra, 58.7% (N=193) possui licenciatura, 21.9% (N=72) 
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Mestrado e 14.6% (N=48) Pós-Graduação. Todos os grupos profissionais apresentam uma 

distribuição sociodemográfica idêntica quanto ao género (feminino), regiões mais 

densamente povoadas e todos possuem licenciatura ou formação superior. Foi na região 

Norte que se registou o número mais elevado de participantes (N=124; 37.6%), seguido da 

região de Lisboa (N=63; 19.2), da região Centro (N=40; 12.1%), Alentejo (N=26; 7.9%), 

Algarve (N=21; 6.4%) e finalmente as regiões autónomas da Madeira (N=10; 3%) e dos 

Açores (N=6; 8%). A Figura 1 apresenta a distribuição dos participantes por distritos. 

 

Amostra 2 (1º período do ano letivo 2019/20). 

Na segunda amostra participaram 153 sujeitos, dos quais 144 (94.1%) são do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 21 e os 63 anos (M=46.84; DP=8.65). 

Participaram 81 professores titulares (50.0%), 25 psicólogos (15.4%), 18 professores de 

apoio (11.1%), 17 professores de educação especial (10.5%), 1 terapeuta da fala e 11 dos 

participantes foram integrados na categoria de outros profissionais. Esta integra um 

fisioterapeuta, um professor, um professor de expressão e educação plástica e profissionais 

que assumem diferentes cargos na escola (e.g. coordenador do estabelecimento de ensino, 

coordenador de departamento, coordenador adjunto e professor bibliotecário). Dos 39 

(25.5%) profissionais integrados na Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI), 7 (8.6%) são professores titulares de turma, 14 (56.0%) são psicólogos, 6 (33.3%) 

professores de apoio, 7 (41.2%) professores de educação especial e 5 (45.5%) outros 

profissionais. A maioria dos participantes desta amostra, 58.2% (N=89) apresenta 

licenciatura, 23.5% (N=36) Mestrado e 14.4% (N=22) Pós-Graduação. Todos os grupos 

profissionais apresentam uma distribuição sociodemográfica idêntica: género feminino, 

regiões mais densamente povoadas, possuem licenciatura ou formação superior e encontram-

se principalmente a exercer a sua profissão no ensino público. Relativamente à distribuição 

geográfica, temos assim uma amostra de Norte a Sul do País, sendo a distribuição geográfica 

destes profissionais mais centrada na região Lisboa e Vale do Tejo (51.0%), seguida da 

região do Centro (26.1%), do Norte (13.7%) e do Algarve (9.2%).  A Figura 1 apresenta a 

distribuição dos participantes por distritos. 

Os dados sociodemográficos, situação profissional, formação académica e 

profissional dos profissionais, das duas amostras estão descritos na Tabela 1. 
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Figura 1 

Distribuição demográfica dos participantes da amostra 1 e da amostra 2  
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Amostra 2 (1º período do ano letivo 2019/20) 
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Tabela 1 

 Caraterização socio profissional dos participantes da amostra 1 e da amostra 2  

 

 

 

Amostra 1 2 

N 329 153 

   

Sexo N % N % 

Feminino 284  87.97 144 94.1 

Masculino 45  12.03 9  5.9 

   

Idade Min Máx M DP Min Máx M DP 

 

 

25 62 44.32 8.03 21 63 46.84 8.65 

   

Grupos Profissionais  N % N % 

Professores titulares de 

turma 

210  63.4 81  52.9 

Psicólogos 24  7.3 25  16.3 

Professores de apoio 38  11.5 18  11.8 

Professores de educação 

especial 

43  13.0 17 11.1 

Terapeuta da fala 2  6 1  7 

Outros profissionais 14  4.2 11  7.2 

Habilitações    

Licenciatura 195  58.9 89  58.2 

Mestrado 72 21.8 36  23.5 

Pós-Graduação 48  14.5 22  14.4 

Formação em DA    

Não 196  59.2 113  73.9 

Sim 135 40.8 40  26.1 

Anos de Experiência 

Profissional  

  

menos de 5 anos de 

experiência 

7  2.1 83  54.2 

5-10 anos de experiência 28  8.5 7  4.6 

11-15 anos de experiência 65  19.6 35  22.9 

16-20 anos de experiência 99  29.9 9  5.9 

mais de25 anos de 

experiência 

132  39.9 19  12.4 

Situação Profissional   

Quadro de escola 231  69.8 91  59.5 

Contratado 46  13.9        33 21.6 

Quadro de zona 

pedagógica 

40  12.1        23 15.0 
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1.2.Instrumento  

A recolha de dados foi efetuada através de um questionário preenchido online. O 

recurso a esta metodologia permite uma recolha de dados fácil, rápida e com alcance 

nacional. O questionário preenchido pela primeira amostra é composto por 26 questões, 

cujas respostas foram obtidas através de escalas dicotómicas, escalas de likert e escolhas 

múltiplas, distribuídas por seis secções.  

A primeira secção do questionário visa a caraterização sociodemográfica dos 

participantes. Ao longo de onze questões de reposta fechada foi possível recolher informação 

acerca da idade, sexo, distrito e concelho do estabelecimento de ensino onde desenvolvem a 

maior percentagem da sua atividade, formação académica, anos de experiência, situação 

profissional, tipo de estabelecimento de ensino, a função profissional e formação 

especializada nas DA de todos os participantes.  

A segunda secção integra duas questões fechadas focadas nos alunos. A primeira é 

dirigida apenas aos professores titulares de turma e solicita o número de alunos do grupo-

turma. A segunda questão solicita aos profissionais que identifiquem número de alunos que 

acompanham com DA na leitura e escrita, com DA na leitura, com DA na escrita, com DA 

no cálculo e com DA na leitura, escrita e cálculo. 

A terceira secção integra uma questão que solicita a todos os profissionais que 

identifiquem através de uma escala de likert de quatro pontos (1=nada frequente a 4=muito 

frequente) a frequência com que os seguintes fatores - défice cognitivo, défice neurológico, 

défice atencional e/ou hiperatividade, défice sensorial, agitação motora, desinteresse escolar, 

metodologia de ensino, descontinuidade pedagógica, relação pedagógica, mudanças 

programáticas, nível socioeconómico médio-baixo e desestruturação familiar/ problemas 

familiares - definem a etiologia das DA dos alunos no 1º CEB. Esta questão integra ainda 

uma opção, designada por Outros que permite aos profissionais identificar outros fatores 

etiológicos para além dos doze apresentados.  

A quarta secção integra três questões (15, 16 e 17) sobre o processo de avaliação dos 

alunos com DA. A primeira questão desta secção permite a cada participante, através de uma 

escala de likert de cinco pontos (1=nunca a 5 =sempre), identificar a frequência com que 

diferentes profissionais - professor titular de turma, o professor de apoio, o professor de 

educação especial, o psicólogo, o médico de especialidade e os pais/encarregados de 

educação – são envolvidos no processo de avaliação dos alunos com DA. A mesma escala 
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de likert permitirá avaliar a frequência com que cada profissional partilha com outros 

profissionais informação relativa à caraterização biográfica, à história desenvolvimental e 

escolar, à adaptação escolar, às competências escolares, competências sócio-emocionais, 

amostras de leitura, escrita e cálculo, ao contexto familiar e sociocultural do aluno alvo do 

processo de avaliação. A terceira questão desta secção avalia a frequência com que cada 

profissional recebe de outros profissionais informação sobre o processo de avaliação de 

alunos do 1º CEB com DA, sendo apresentadas as seguintes alíneas: nenhuma informação, 

relatório de avaliação com instrumentos, métodos de avaliação e diagnóstico, estratégias de 

intervenção, relatório de avaliação e estratégias de intervenção, partilha de informação sobre 

processo de avaliação (reunião entre profissionais) e reunião entre profissionais e 

encarregado de educação. 

A quinta secção foca-se no processo de intervenção implementado junto dos alunos 

com DA e integra seis questões. A questão 18 apresenta uma escala de Likert de 5 pontos 

(1=nunca a 5 =sempre) que carateriza a frequência com que a consultadoria ao professor 

titular de turma, a monitorização do progresso do aluno, o apoio educativo dentro da sala de 

aula, o apoio educativo extraescolar, a articulação entre profissionais e a consultadoria ao 

encarregado de educação são integrados no processo de intervenção junto dos alunos com 

DA. A questão 19 recorre à escala de likert anterior e identifica a frequência com que 

técnico(s) especializado(s), programas específicos a nível nacional, programas específicos a 

nível concelhio, programas específicos da escola, programas desenvolvidos na turma,  

professores de apoio e de assessoria e/ou coadjuvação; estão implicados na implementação 

da intervenção junto dos alunos do 1º CEB com DA. Recorrendo novamente a uma escala 

de likert de 5 pontos (1=fator nada determinante e irrelevante a 5=fator essencial), a 

questão 20 avalia a relevância que a articulação entre os profissionais, a qualidade da 

metodologia utilizada, as características da criança, o envolvimento da família e a 

implementação de medidas de promoção do sucesso escolar; assume no sucesso da 

intervenção implementada junto dos alunos do 1º CEB com DA. Na questão 21 obtém-se a 

percentagem de sucesso nas intervenções junto dos alunos do 1º CEB com DA. E a última 

solicita aos profissionais que identifiquem algum decreto-lei ou documento similar que 

determine a resposta educativa a ser implementada junto dos alunos com DA no 1º CEB.  

A sexta secção integra as cinco questões (da 21 à 26) nas quais se solicita aos 

participantes para a através de uma escala dicotómica (Sim ou Não) sinalizarem o papel 

preditor das seguintes competências - consciência fonológica, noção de número, noção de 
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grandeza, cálculo mental, vocabulário e linguagem oral - no sucesso da aprendizagem da 

leitura, da escrita e do cálculo.  

À segunda amostra foi aplicado uma versão revista do questionário aplicado à 

primeira. Este estudo pretendia comparar as respostas entre as duas amostras, mas também 

considerar alterações inerente ao (DL 54/2018), por isso, foram adicionadas 2 questões e 

quatro alíneas. Na primeira secção acrescentamos uma questão que pretendia saber se o 

profissional pertencia ou não à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI). Na segunda secção relativa ao processo de avaliação introduzimos a EMAEI, à 

caracterização dos recursos da escola, uma vez que, de acordo com o DL 54/2018 estas 

equipas são uma nova realidade das escolas, fazendo assim parte da escola como um recurso 

a ser envolvido no processo de avaliação das DA. Na quinta secção acrescentou-se uma nova 

questão relativa às medidas que podem ser implementadas ao abrigo do DL 54/2018 junto 

dos alunos do 1º CEB com DA. A última alteração realizada foi relativamente aos fatores 

que contribuem para o sucesso da intervenção, acrescentando-se as medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, nomeadamente as medidas universais e seletivas (DL 54/2018).  

 

1.3.Procedimento 

Procedeu-se à análise do questionário que já tinha sido aplicado à primeira amostra 

para se avaliar a adequação e a pertinência dos conteúdos bem como identificar os conteúdos 

que teriam de ser adicionados face às novas diretrizes decorrentes do DL 54/2018 da Escola 

Inclusiva. 

Depois de introduzidas todas as modificações foi efetuada uma reflexão com o 

objetivo de conferir a compreensibilidade e adequabilidade dos novos itens e alcançar uma 

versão final do questionário a aplicar ao segundo momento. Este questionário foi também 

analisado e a sua aplicação foi autorizada pela equipa de monitorização dos inquéritos em 

meio escolar, da Direção Geral de Educação (DGE) (registo n.º 0519700002). 

A versão online do questionário foi construída através do Google Docs, de acesso 

fechado, apenas disponível através do envio do respetivo link por email, garantindo assim a 

confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos. Depois de ter o questionário 

finalizado e com a respetiva autorização da DGE iniciou-se o processo de divulgação do 

questionário, que decorreu entre os meses de outubro e dezembro de 2020. Este foi enviado 
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por email às direções de todos os Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas, a 

nível nacional, solicitando o encaminhamento do mesmo para os professores titulares, de 

apoio e de educação especial, psicólogos e outros técnicos a trabalhar no 1º CEB no seu 

Agrupamento de Escolas ou Escola Não Agrupada. Foram também reforçados alguns 

contatos junto de direções de Agrupamentos de Escolas, como de professores e técnicos, 

através os contatos pessoais.  

 

1.4.Plano analítico   

Os dados quantitativos foram analisados com recurso ao software IBM® SPSS® 

Statistics, 26. Numa primeira fase foi efetuada a caraterização sociodemográfica dos 

participantes e do grupo de alunos com quem trabalham, optando-se assim pela estatística 

descritiva de resultados, nomeadamente as frequências absolutas e percentuais, bem como 

algumas medidas de tendência central e de dispersão, recorremos a análises univariadas e 

bivariadas, respeitando as caraterísticas das variáveis em estudo. 

A fim de se proceder à estatística inferencial, a todas as variáveis exploradas, foram 

analisados os pressupostos inerentes aos testes estatísticos utilizados, mais concretamente, 

os pressupostos da normalidade (Martins, 2011). A homogeneidade foi analisada através da 

assimetria e da curtose de cada variável, constatando-se que a amostra não segue uma 

distribuição normal, sendo requeridos procedimentos não-paramétricos.   

Foram também realizadas correlações de Spearman com o objetivo de verificar se 

existe uma associação entre determinadas variáveis como: os anos de experiência 

profissional e o número de alunos identificados com DA e entre os anos de experiência 

profissional e a percentagem dos casos de sucesso nas duas amostras. 

Posteriormente optou-se pela análise das diferenças entre os grupos profissionais, 

recorrendo aos testes de diferença entre médias. Dessa forma, recorreu-se ao teste não-

paramétrico Kruskal-Wallis para testar a existência de diferenças significativas entre os 

grupos profissionais (grupos independentes) relativamente a variáveis dependentes ordinais 

em estudo. 

Finalmente, o teste não paramétrico Mann-Whitney, equivalente ao Teste T para 

Amostras Independentes, permite comparar os resultados das duas amostras implicadas no 

estudo (Martins, 2011). 
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2. Resultados  

 

Esta secção da apresentação dos resultados será organizada em várias subsecções: 

características profissionais dos participantes, a tipologia das DA identificadas, os preditores 

das DA, o processo de avaliação das DA, o processo de intervenção e de seguida a legislação. 

Em cada subsecção os resultados serão apresentados seguindo a mesma estrutura. Assim, 

em cada subsecção serão apresentados os resultados da amostra 1, seguidos dos resultados 

da amostra 2 e depois os resultados da comparação entre as duas amostras.  

 

2.1.Caraterísticas profissionais dos participantes  

O teste de correlação de Spearman revela que os anos de experiência dos profissionais 

da primeira amostra associam-se negativamente com o número de alunos identificados com 

DA leitura (rs= -.114, p= .048). Os profissionais com mais experiência sinalizam menos 

alunos com DA na leitura. O mesmo teste aplicado à segunda amostra revela uma correlação 

negativa e significativa entre os anos de experiência dos profissionais e o número de alunos 

com DA sinalizados com dificuldades na leitura (rs= -.162, p= .045). Os profissionais da 

segunda amostra mais experientes identificam menos alunos com DA na leitura.  

A análise do coeficiente de correlação de Spearman na primeira amostra revela uma 

ausência de correlação entre os anos de experiência profissional e a percentagem de casos 

de sucesso identificados. Na segunda amostra verificasse uma correlação significativa e 

positiva (rs = 1.0, p = .879) entre os anos de experiência dos profissionais e a percentagem 

de casos de sucesso identificados. Os profissionais mais experientes da segunda amostra 

identificam mais casos de sucesso. 

De acordo com o Teste de Mann-Whitney, na primeira amostra não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os profissionais com e sem formação em DA 

relativamente à frequência com que o défice neurológico, o défice atencional e/ou 

hiperatividade, o défice sensorial, a agitação motora, a metodologia de ensino, a 

descontinuidade pedagógica, a relação pedagógica, as mudanças programáticas, o nível 

socioeconómico médio-baixo, a desestruturação familiar e o desinteresse escolar, foram 

identificados pelos participantes como fatores etiológicos das DA. Na segunda amostra 

registam-se diferenças entre os profissionais com e sem formação especializada nas DA 
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quanto à frequência com que o défice sensorial foi identificado como fator etológico das DA 

dos alunos do 1º CEB (U=1796.5, p=.039), sendo os professores sem formação especializada 

que atribuem a frequência mais elevada neste fator. 

O Teste de Mann-Whitney quando aplicado à primeira amostra revelou que os 

profissionais com e sem formação especializada em DA não se diferenciam quanto à 

frequência da informação que partilham relativamente à história desenvolvimental e escolar, 

à adaptação escolar, ao contexto sociocultural, às competências escolares e sócio emocionais 

dos alunos no decorrer do processo de avaliação, mas diferenciam-se na frequência com que 

partilham dados biográficos (U=11442.5, p=.033). Os profissionais com formação 

especializada partilham mais informação biográfica no processo de avaliação dos alunos 

com DA. Os resultados do Teste de Mann-Whitney aplicado à segunda amostra revelou que 

não existem diferenças estatisticamente significativas entre os profissionais com formação 

ou sem formação especializada em DA, quanto à frequência com que partilham com outros 

profissionais dados biográficos e contextuais, elementos da história desenvolvimental e 

escolar, indicadores da adaptação escolar, das competências escolares e sócio emocionais, 

apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas na frequência com que 

partilham amostras de leitura, escrita e cálculo dos alunos (U=1713.5, p=.015). Os 

profissionais da segunda amostra com formação espacializada nas DA, no decorrer do 

processo de avaliação dos alunos com DA, partilham com maior frequência amostras de 

leitura, escrita e cálculo dos alunos. 

 Finalmente, o teste Mann-Whitney aplicado a cada uma das amostras em estudo 

revela que não existirem diferenças significativas entre os profissionais com ou sem 

formação especializada em DA quanto à percentagem de casos de sucesso e quanto aos 

fatores que contribuem para o sucesso da intervenção junto dos alunos com DA, 

designadamente, recursos humanos ativados, articulação entre profissionais, qualidade da 

metodologia utilizada, características da criança, envolvimento da família e implementação 

de medidas de promoção do sucesso escolar. 

2.2.Tipologia das dificuldades de aprendizagem identificadas  

Uma análise da seguinte (Tabela 2) revela que nas duas amostras a tipologia de DA 

mais identificada é as DA da Leitura e da Escrita. As tipologias que integram dificuldades 

no cálculo são as menos sinalizadas. Relativamente ao número de alunos identificados nas 
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diferentes tipologias de DA não existem diferenças significativas entre as duas amostras 

implicadas no estudo. 

 

Tabela 2 

 Média e desvio-padrão de alunos identificados nas diferentes tipologias de DA na amostra 

1 e amostra 2 e resultado do teste de diferenças  

 Amostra 1 Amostra 2 Teste de Diferença  

Dificuldades de Aprendizagem M DP M DP         Mann-Whitney 

DA de leitura e escrita 6.05 8.25 5.64 4.42 U=22621.0, p=.802 

DA de leitura 5.13 8.40 4.57 3.94 U=22492.5, p=.603 

DA de escrita 5.73 8.36 4.93 4.04 U=22400.0, p=.555 

DA de cálculo 4.51 4.54 4.39 3.79 U=22630.5, p=.807 

DA de leitura, escrita e cálculo 4.34 4.70 4.75 4.33 U=21613.5, p=.282 

 

2.3.Preditores do sucesso da aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo 

Uma análise da seguinte (Tabela 3) permite constatar que a consciência fonológica é 

o preditor mais referenciado e que a percentagem apresentada em cada um dos seis preditores 

- a consciência fonológica, a linguagem oral, o vocabulário, o cálculo mental, a noção de a 

número e noção de grandeza - é similar nas duas amostras. Relativamente, ao número de 

preditores identificados pelos participantes, a amostra 1 apresenta (M=4.81; DP=1.36) e a 

amostra 2 apresenta (M=4.92; DP=1.29), não existindo assim, segundo o teste Mann-

Whitney, diferenças estatisticamente entre as duas amostras em estudo quanto ao número de 

preditores de sucesso da aprendizagem. 
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Tabela 3 

Frequências e percentagens dos preditores da aprendizagem na amostra 1 e amostra 2 e 

resultado do teste de diferenças 

 Amostra 1 Amostra 2  

Preditores DA N (%) N (%)  

Consciência fonológica 317 (96.4%) 145 (94.8%)  

Noção de número 243 (74.5%) 117 (76.5%)  

Noção de grandeza 193 (58.7%) 94 (61.4%)  

Cálculo mental 254 (77.2%) 118 (77.1%)  

Vocabulário 287 (87.2%) 133 (86.9%)  

Linguagem oral 288 (87.5%) 146 (95.4%)  

 M DP M DP Teste de Diferença  

Nº de preditores 4.81 1.36 4.92 1.29  Mann-Whitney 

U=24199.5, p=.466 

 

Os resultados do teste Kruskal-Wallis revelam que entre os preditores de sucesso 

para a aprendizagem identificados pela primeira amostra apenas se verificam diferenças 

significativas entre os grupos profissionais no que concerne à noção de número 

(χ2(4)=19.84, p<0.01), sendo o grupo dos professores titulares o que mais valoriza este 

preditor (81.8%), seguindo-se os professores de educação especial (66.7%), outros 

profissionais (64.3%), psicólogos (58.3%) e professores de apoio (53.8%). O teste Kruskal-

Wallis aplicado á segunda amostra revela que entre os preditores do sucesso para a 

aprendizagem identificados apenas se verificam diferenças significativas entre os grupos 

profissionais no que concerne à consciência fonológica (χ2(58,383)=14, p<0.01), sendo que 

todo o grupo dos outros profissionais, todos os psicólogos e professores titulares de turma 

valorizam este preditor (100%). A percentagem de profissionais que sinaliza a consciência 

fonológica como preditor de sucesso da aprendizagem é menor no grupo dos professores de 

educação especial (96.7%) e dos professores de apoio (89%). 
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2.4.Fatores Etiológicos das DA 

A seguinte (Tabela 4) sumariza os resultados relativos aos fatores etiológicos 

identificados pelos participantes das duas amostras e as diferenças entre as mesmas. 

 

Tabela 4 

 Frequência identificada nos diferentes fatores etiológicos das DA na amostra 1 e na 

amostra 2 e resultado do teste de diferenças     

 Amostra 1 Amostra 2 Teste de 

Diferença 
Fatores 

Etiológicos 

Mín        Máx M 
 

DP Mín    Máx M 

 

DP Mann-

Whitney 

Défice cognitivo 1                  4 2.97 

 

0.87 1                4 2.90 

 

0.86 U=23832.0, 

p=.317 
Défice 

neurológico 
1            4 2.31 

 

0.89 1          4 2.3 0.84 U=24572.5, 

p=.655 
Défice atencional 

e/ou 

hiperatividade 

1          4 3.31 

 

0.70 1          4 3.27 

 

0.67 U=24103.0, 

p=.407 

Défice sensorial 

(visual, auditivo) 
1          4 2.16 

 

0.80 1          4 2.08 0.84 U=23835.0, 

p=.309 
Agitação motora 1          4 2.90 

 

0.81 1          4 2.87 0.82 U=24891.0, 

p=.834 
Desinteresse 

Escolar 
1          4 3.07 

 

0.85 1          4 2.99 0.87 U=23801.0, 

p=.305 
Metodologia de 

ensino 
1          4 2.15 

 

0.75 1          4 2.29 0.85 U=22949.5, 

p=.090 
Descontinuidade 

pedagógica 
1          4 2.14 

 

0.846 1          4 2.10 0.87 U=24750.0, 

p=.754 
Relação 

pedagógica5 
1          4 2.06 

 

0.84 1           4 2.14 0.90 U=24015.5, 

p=.389 
Mudanças 

programáticas 
1         4 2.25 

 

0.91 1          4 2.53 0.95 U=21247.5, 

p=.004 
Nível 

socioeconómico 

médio-baixo 

1          4 2.73 

 

0.86 1          4 2.80 0.80 U=24294.5, 

p=.511 

Desestruturação 

familiar 

/Problemas 

familiares 

1          4 3.09 

 

0.83 1         4 3.17 0.75 U=24130.5, 

p=.430 

Nota: Escala de likert:1=nada frequente,2=pouco frequente, 3=frequente e 4=muito frequente. 

Como podemos ver na (Tabela 4), uma análise das médias apresentadas em cada um 

dos fatores etiológicos revela que o défice neurológico, o défice sensorial, a metodologia de 
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ensino, a descontinuidade pedagógica, a relação pedagógica e as mudanças programáticas 

são identificadas pela maioria dos participantes da amostra 1 como fatores etiológicos pouco 

frequentes na definição das DA. Já o défice cognitivo, o défice atencional e/ou 

hiperatividade, a agitação motora, o desinteresse escolar, o nível socioeconómico médio-

baixo e a desestruturação familiar/problemas familiares são mencionados pela maioria dos 

profissionais da amostra 1 como fatores etiológicos frequentes das DA. De acordo com o 

teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, não existem diferenças significativas entre os grupos 

profissionais da amostra 1 relativamente a oito fatores etiológicos - défice atencional e/ou 

hiperatividade, défice sensorial, agitação motora, descontinuidade pedagógica, relação 

pedagógica, nível socioeconómico médio-baixo, desestruturação familiar/ problemas 

familiares e desinteresse escolar. No entanto o teste Kruskal-Wallis revela diferenças 

significativas entre os grupos profissionais da amostra 1 relativamente a quatro fatores 

etiológicos das DA, nomeadamente, no défice cognitivo (χ2(13.375)=5, p=.020), no défice 

neurológico (χ2(11.290)=5, p=.046), na metodologia de ensino (χ2(16.857)=5, p=.005) e nas 

mudanças programáticas (χ2(13.247)=5, p=.021), existindo assim diferenças significativas 

entre os grupos profissionais relativamente à frequência com que os fatores etiológicos são 

mencionados. Sendo que o grupo dos terapeutas da fala e dos professores de ensino especial 

apresentam níveis de frequência mais elevada para os dois primeiros fatores e os professores 

titulares de turma e psicólogos para os dois últimos.   

A maioria dos participantes da amostra 2 classifica o défice neurológico e sensorial, 

a metodologia de ensino, a descontinuidade pedagógica, as mudanças programáticas e a 

relação pedagógica como fatores etiológicos das DA pouco frequentes. Já a agitação motora, 

o défice cognitivo, o défice atencional e/ou hiperatividade, o nível socioeconómico médio-

baixo, a desestruturação familiar/problemas familiares e o desinteresse escolar são 

considerados pela maioria dos participantes como fatores etiológicos frequentes nas DA dos 

alunos do 1º CEB. De acordo com o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis aplicado à 

amostra 2 não existem diferenças significativas entre os grupos profissionais em 11 dos 

fatores etiológicos elencados, registando-se apenas diferenças significativas entre os grupos 

profissionais da amostra 2 nas mudanças programáticas (χ2(14.958)=5, p=.011), sendo os 

professores titulares de turma e os professores de apoio os profissionais que reconhecem 

como mais frequente este fator etiológico.  

Relativamente aos fatores etiológicos não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as duas amostras em estudo quanto ao défice cognitivo, défice 
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neurológico, défice atencional e/ou hiperatividade, défice sensorial, agitação motora, 

metodologia de ensino, descontinuidade pedagógica, relação pedagógica, nível 

socioeconómico médio-baixo, desestruturação familiar e desinteresse escolar. Apenas se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras nas mudanças 

programáticas (U=21247.5, p=.004), sendo que estas registam uma frequência mais elevada 

na segunda amostra (M=2.53; DP=0.95) do que na primeira (M=2.25; DP=0.91). 

 

2.5.Processo de avaliação dos alunos com DA 

 

Como podemos verificar na (Tabela 5), quanto aos elementos envolvidos no processo 

de avaliação das DA verificamos que a maioria dos participantes da amostra 1 considera que 

o professor titular de turma, o professor de educação especial, o psicólogo, e os 

pais/encarregados de educação são elementos envolvidos no processo de avaliação das DA. 

Por outro lado, o médico de especialidade e outros técnicos são considerados pela maioria 

dos profissionais como ausentes no processo de avaliação das DA. Quanto ao número de 

profissionais (técnicos) envolvidos no processo de avaliação das DA identificados pelos 

participantes da amostra 1 (M=3.88; DP=1.25), não existem diferenças significativas entre 

os grupos profissionais (χ2(10.351)=5, p=.066). 

 

Tabela 5 

Elementos envolvidos no processo de avaliação dos alunos com DA dados da amostra 1 e 

da amostra 2 e resultado do teste de diferenças 

 Amostra 1 Amostra 2 

 N % N % 

Elementos envolvidos:   

Professor titular de turma 324  98.5 149  97.4 
Professor de apoio  112  73.2 

Professor de educação especial 252  76.6 123  80.4 
Psicólogo 282  85.7 117  76.5 

Médico de especialidade 176  53.5 104  68.0 
Pais/Encarregados de educação 214  65.0 118 77.1 

EMAEI  111  72.5 
Número de profissionais Min Máx M DP Mi

n 

Máx M DP 

 1 6 3.88 1.25 1 6 3.75 1.29 
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Relativamente à amostra 2, como podemos ver na (Tabela 5) a maioria dos 

participantes considera que o professor titular de turma, o professor de educação especial, o 

psicólogo, o professor de apoio, os pais/encarregados de educação e a equipa 

multidisciplinar são elementos envolvidos no processo de avaliação das DA. Dessa forma, 

tendo em conta a nova legislação, o DL 54/2018 foi acrescentado o professor de apoio e a 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva como possíveis elementos 

envolvidos no processo de avaliação das DA. Dessa forma, o médico de especialidade e 

outros técnicos são considerados pelos profissionais como ausentes no processo de avaliação 

das DA. Quanto ao número de profissionais (técnicos) envolvidos no processo de avaliação 

das DA identificados pelos participantes da amostra 2 (M=3.75; DP=1.29), não existem 

diferenças significativas entre os grupos profissionais (χ2(4.479)=5, p=.483). 

Não se registam diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras 

implicadas no estudo quanto ao número de técnicos/elementos envolvidos no processo de 

avaliação das DA. 

Ainda relativamente ao processo de avaliação, a tabela apresentada na página 

seguinte (Tabela 6) sumariza os resultados relativos à informação partilhada e à informação 

que é recebida pelos profissionais no processo de avaliação das DA identificados pelos 

participantes das duas amostras e as diferenças entre as mesmas. 

Relativamente à informação partilhada no processo de avaliação dos alunos com DA 

(Tabela 6) a maioria dos profissionais da amostra 1 considera que a maioria das vezes 

partilham dados biográficos com outros profissionais e ainda dados relativos à história 

desenvolvimental e escolar, à adaptação escolar, às competências escolares e sócio 

emocionais, ao contexto familiar e sociocultural e amostras de leitura, escrita e cálculo dos 

alunos em avaliação. De acordo com o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, não existem 

diferenças significativas entre os grupos profissionais da amostra 1 quanto á partilha de 

informação relativa ao nível da história desenvolvimental e escolar, às competências sócio 

emocionais e ao nível do contexto sociocultural. Já na partilha de dados biográficos 

(χ2(12.496)=5, p=.029), informação relativa á adaptação escolar (χ2(14.288)=5, p=.014), às 

competências escolares (χ2(18.191)=5, p=.003), amostras de leitura, escrita e cálculo 

(χ2(11.991)=5, p=.035) e ao nível do contexto familiar (χ2(14.139)=5, p=.015) existem 

diferenças significativas entre os grupos profissionais da primeira amostra. Sendo que são 
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os professores titulares de turma, professores de apoio e os psicólogos que registam maiores 

frequências na partilha desta informação. 

Tabela 6 

Frequência da partilha de informação no processo de avaliação dos alunos com DA na 

amostra 1 e na amostra 2 e resultado do teste de diferenças  

                         Nota: Escala de likert:1=nunca,2=poucas vezes, 3=algumas vezes, 4=muitas vezes e 5=sempre. 

 Amostra 1 Amostra 2  
Informação 

partilhada 
Mín    Máx M DP Mín    Máx M DP Mann-

Whiteny 
Dados 

biográficos 
1         5 4.25 1.01 1         5 4.02 1.13 U=22421.5, 

p=.034 
História 

desenvolviment

al 

1         5 4.35 0.87 1         5 4.16 0.96 U=22527.0, 

p=.041 

História escolar 2         5 4.67 0.58 1         5 4.50 0.84 U=23317.5, 

p=.101 
Adaptação 

escolar 
1         5 4.49 0.74 1         5 4.32 0.91 U=23045.5, 

p=.089 
Competências 

escolares 
3         5 4.71 0.52 1         5 4.59 0.73 U=23807.0, 

p=.214 
Competências 

sócio 

emocionais 

 1                    5 4.33 0.83 2         5 4.38 0.82 U=24296.5, 

p=.497 

Amostras de 

leitura, escrita e 

cálculo 

1        5 4.30 0.89 1         5 4.14 1.00 U=23253.5, 

p=.141 

Contexto 

familiar 
1        5 4.13 0.97 1        5 4.15 0.94 U=25035.5, 

p=.920 
Contexto 

sociocultural 
1        5 4.05 0.99 1        5 3.99 1.02 U=24404.0, 

p=.570 
Informação 

recebida 
Mín    Máx M DP Mín    Máx M DP Mann-

Whiteny 
Nenhuma 

informação 
1      5 2.06 1.11 1       5 2.05 1.05 U=24969.0, 

p=.883 
Relatório de 

avaliação 
1       5 3.68 0,99 1       5 3.64 1.04 U=24771.5, 

p=.771 
Estratégias de 

intervenção 
1       5 3.35 1,03 1       5 3.24 1.08 U=23727.0, 

p=.291 
Avaliação e 

estratégias de 

intervenção 

1      5 3.46 1,04 1       5 3.25 1.18 U=22721.0, 

p=.075 

Partilha de 

informação 
1       5 3.47 1.10 1       5 3.50 1.14 U=24619.0, 

p=.690 
Reunião entre 

profissionais e 

EE 

1       5 3.59 1.09 1       5 3.67 1.15 U=23846.5, 

p=.336 
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Relativamente à informação recebida no final do processo de avaliação, dos alunos 

com DA, a maioria dos profissionais da amostra 1 refere que poucas vezes não recebem 

nenhum tipo de informação sobre o processo de avaliação, algumas vezes recebem 

estratégias de intervenção, relatório de avaliação e estratégias de intervenção e informação 

sobre o processo de avaliação (reunião entre profissionais) e reunião entre profissionais e os 

encarregados de educação. Finalmente, a maioria dos profissionais da amostra 1 refere que 

muitas vezes recebem relatório de avaliação. O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

revela que não existirem diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes grupos 

profissionais nos itens - nenhuma informação partilhada, estratégias de intervenção 

partilhadas (relatório de avaliação e estratégias de intervenção e a partilha de informação 

sobre o processo de avaliação. No entanto, os resultados do teste de Kruskal-Wallis, revelam 

diferenças entre os grupos profissionais da amostra 1 quanto à frequência com que recebem 

relatórios de avaliação com instrumentos, métodos de avaliação e diagnóstico 

(χ2(13.328)=5, p=.020) e com que se realizam reuniões entre profissionais e encarregados 

de educação (χ2(15.222)=5, p=.009) no processo de avaliação das DA dos alunos. Assim, 

enquanto a maioria dos professores titulares refere que muitas vezes recebem relatório de 

avaliação e diagnóstico, a maioria dos psicólogos refere que só algumas vezes o recebem. Já 

no que concerne ao modelo de reunião entre profissionais e pais, a maioria dos professores 

de educação especial refere que quase sempre acontece, enquanto que a maioria dos 

professores titulares refere que só acontece algumas vezes, esta diferença também se verifica 

entre professores de educação especial e outros profissionais. 

Relativamente à amostra 2 (Tabela 6), aos elementos que partilham no decurso de 

um processo de avaliação das DA, a maioria dos profissionais considera que na maioria das 

vezes partilham informação sobre as competências escolares/desempenho escolar, a história 

escolar, as competências sócio-emocionais, a adaptação escolar, a história desenvolvimental, 

o contexto familiar, amostras de leitura, escrita e cálculo, os dados biográficos e o contexto 

sociocultural. De acordo com o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, não existem 

diferenças significativas entre os diferentes grupos profissionais da amostra 2 ao nível dos 

elementos que partilham no decurso de um processo de avaliação das DA, sendo eles os 

dados biográficos, a história desenvolvimental, a história escolar, a adaptação escolar, as 

competências escolares, competências sócio emocionais, amostras de leitura, escrita e 

cálculo, o contexto familiar e ao nível do contexto sociocultural. 
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Quanto ao processo de avaliação, relativamente à informação que os profissionais da 

amostra 2 recebem no processo de avaliação, apenas poucas vezes não recebem nenhum tipo 

de informação, algumas vezes recebem estratégias de intervenção e o relatório de avaliação 

e estratégias de intervenção e muitas vezes mencionam receber o relatório de avaliação com 

instrumentos, a partilha de informação sobre o processo de avaliação e a reunião entre 

profissionais e encarregados de educação. Os resultados do teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis revelam não existirem diferenças significativas entre os diferentes grupos 

profissionais da amostra 2 quanto à informação recebida durante o processo de avaliação das 

DA.  

Relativamente à informação partilhada no decurso de um processo de avaliação das 

DA não existem diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras implicadas 

no estudo, relativamente à partilha de informação sobre história escolar, adaptação escolar, 

contexto familiar e sociocultural, competências sócio-emocionais, competências escolares, 

nomeadamente amostras de leitura, escrita e cálculo. O mesmo não se verifica em relação à 

partilha de dados biográficos (U=22421.5, p=.034) e história desenvolvimental (U=22527.0, 

p=.041) existindo assim diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras, 

sendo esta partilha mais referenciada na amostra 1 do que na amostra 2.  

Tal como podemos ver na (Tabela 6), quanto ao processo de avaliação das DA não 

existem diferenças significativas entre as duas amostras relativamente a nenhuma das formas 

de partilha de informação neste processo, nomeadamente relatório de avaliação com 

instrumentos, métodos de avaliação e diagnóstico, estratégias de intervenção, relatório de 

avaliação e estratégias de intervenção, partilha de informação sobre o processo de avaliação 

e reunião entre profissionais e encarregados de educação. 

 

2.6.Processo de intervenção desenvolvido junto dos alunos com DA  

A seguinte (Tabela 7) sumariza os resultados relativos ao processo de intervenção 

das DA, relativamente ao tipo de apoio fornecido e aos recursos da escola, identificados 

pelos participantes das duas amostras e as diferenças entre as mesmas. 
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Tabela 7 

Processo de intervenção desenvolvido junto dos alunos com DA na amostra 1 e amostra 2 

e diferenças entre as duas amostras 

 Amostra 1 Amostra 2 Teste de 

Diferenças 
Processo de 

intervenção - 

apoio 

fornecido: 

Mín Máx M DP Mín 

 

Máx M DP Mann-

Whitney 

Consultadoria aos 

professores 
 1        5 3.08 1.25  1          5 3.22 1.19 U=23415.5, 

p=.207 
Monitorização da 

evolução da 

criança 

 1        5 3.34 1.12  1         5 3.33 1.14 U=25144.0, 

p=.986 

Apoio educativo 

dentro da sala de 

aula 

 1        5 3.74 1.07  1         5 3.63 0.94 U=23227.0, 

p=.152 

Apoio educativo 

extra-escolar 
 1        5 2.61 1.00  1         5 2.54 1.08 U=24202.5, 

p=.479 
Articulação direta 

entre profissionais 

e apoio extra-

escolar 

 1        5 2.59 1.24  1          5 2.56 1.20 U=24966.5, 

p=.884 

Consultadoria ao 

encarregado de 

educação 

 1 5 3.57 1.13    1  5 3.50 1.08 U=24204.0, 

p=.482 

      
      

Recursos da 

Escola: 

N % N %  

Técnico 

especializado 
222  67.5 115  75.2  

Programa 

específico nível 

nacional 

292  88.8 117  76.5  

Programa 

específico nível 

concelhio 

321  97.6 135  88.2  

Programa 

específico nível 

da escola 

317 96.4 126 82.4  

Programa 

específico nível 

da turma 

303  92.1 121  79.1  

Professores de 

apoio 
276  83.9 132  86.3  

Assessoria e/ou 

coadjuvação 
290  88.1 89  58.2  

Outros 328  99.7 134  87.6  

 

              Nota: Escala de likert:1=nunca, 2=poucas vezes, 3=algumas vezes, 4=muitas vezes e 5=sempre. 
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Como podemos verificar na (Tabela 7), no que diz respeito à intervenção, ao tipo de 

apoio fornecido, a articulação direta entre os profissionais e o professor responsável pelo 

apoio extraescolar é considerada pela maioria dos profissionais da amostra 1 como uma 

estratégia de intervenção poucas vezes utilizada. Os profissionais consideram que a 

consultadoria aos professores, a monitorização da evolução da criança e o apoio educativo 

extraescolar são implementados algumas vezes. O apoio educativo dentro da sala de aula e 

a consultadoria ao encarregado de educação são mencionados pela maioria dos profissionais 

da amostra 1 como apoios muitas vezes fornecidos. Na modalidade de Consultadoria aos 

professores verifica-se diferenças significativas entre os professores de educação especial, 

que referem que esta é muitas vezes implementada e os professores titulares, professores de 

apoio e outros profissionais referem que só utilizam algumas vezes. Relativamente à 

Monitorização da evolução da criança é utilizada algumas vezes pelos professores titulares, 

enquanto que os professores de educação especial e os psicólogos referem utilizá-la muitas 

vezes. A estratégia do Apoio educativo extraescolar é significativamente mais referenciada 

pelos psicólogos do que pelos professores titulares, assim como em comparação com os 

professores de apoio. É também entre estes grupos de profissionais que existem diferenças 

significativas no que respeita à Articulação direta entre profissionais e a pessoa responsável 

pelo apoio extraescolar entre profissionais, sendo que os psicólogos identificam esta 

estratégia como mais frequente do que os professores titulares e professores de apoio. 

O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis evidencia que não existirem diferenças 

significativas entre os grupos profissionais da amostra 1 em relação ao apoio educativo 

dentro da sala de aula e em relação à consultadoria ao encarregado de educação. O mesmo 

não se verifica relativamente à consultadoria pelos técnicos responsáveis pela avaliação aos 

professores que trabalham com o aluno (χ2(41.778)=5, p=.000), à monitorização da 

evolução da criança pelos profissionais que avaliaram a criança (χ2(22.047)=5, p=.001), ao 

apoio educativo extraescolar (χ2(12.953)=5, p=.024) e à articulação direta entre os 

profissionais e a pessoa responsável pelo apoio extraescolar (χ2(15.180)=5, p=.010), uma 

vez que nestas modalidades de intervenção encontramos diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos profissionais. 

Relativamente aos recursos disponíveis para fazer face às DA, a maioria dos 

profissionais da amostra 1 mencionou o técnico especializado e o professor de apoio como 

recursos presentes. O acesso ao programa específico a nível nacional, a nível concelhio, ao 
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nível da escola, da turma, a assessoria e/ou coadjuvação e outro tipo de recursos são 

identificados pela maioria dos profissionais como recursos ausentes.   

Relativamente à amostra 2, como podemos ver na (Tabela 7), a articulação direta 

entre os profissionais e a pessoa responsável pelo apoio extraescolar é considerada pela 

maioria dos profissionais como uma estratégia de intervenção utilizada poucas vezes, 

enquanto que o apoio educativo extraescolar é referido pela maioria dos profissionais desta 

amostra como um apoio fornecido algumas vezes. A consultadoria aos profissionais, a 

monitorização da evolução da criança, o apoio educativo dentro da sala de aula e a 

consultadoria ao encarregado de educação são mencionados pela maioria dos profissionais 

como muitas vezes utilizado. Na modalidade de Consultadoria aos professores, verifica-se 

que os professores titulares de turma dividem-se entre ser fornecido poucas vezes e muitas 

vezes, os psicólogos referem que é fornecido muitas vezes ou sempre, os professores de apoio 

mencionam que é sempre fornecido, os professores de educação especial também se dividem 

entre algumas vezes ou muitas vezes fornecido e os outros profissionais referem que é 

algumas vezes fornecido. Já a monitorização da evolução da criança é mencionada como um 

tipo de apoio fornecido muitas vezes pelos professores titulares de turma, psicólogos e 

professores de educação especial enquanto que, os professores de apoio e outros 

profissionais mencionaram algumas vezes. O apoio educativo dentro de sala de aula é 

mencionado pelos psicólogos, professores de apoio e professores de educação especial como 

muitas vezes fornecido em comparação aos professores titulares de turma e outros 

profissionais que referem que é utilizado algumas vezes. Já o Apoio educativo extraescolar 

é referenciado pelos psicólogos, professores de apoio, professores de educação especial e 

outros profissionais como algumas vezes fornecido e poucas vezes referenciado pelos 

professores titulares de turma. No que concerne à articulação direta entre os profissionais e 

a pessoa responsável pelo apoio extraescolar, os psicólogos, os professores de apoio e os 

professores de educação especial referem que é utilizada poucas vezes, os professores 

titulares de turma mencionam que nunca é utilizada e os outros profissionais referem que é 

muitas vezes utilizada. Quanto à consultadoria ao encarregado de educação, os professores 

titulares de turma, os psicólogos e os professores de educação especial referem que esse 

apoio é fornecido muitas vezes enquanto que os professores de apoio e outros profissionais 

referem algumas vezes.  

Quanto ao processo de intervenção, ao tipo de apoio fornecido após avaliadas as DA, 

o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis evidencia não existirem diferenças significativas 
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entre os grupos profissionais da amostra 2 em relação à monitorização da evolução da criança 

pelos profissionais que avaliaram a criança, ao apoio educativo dentro da sala de aula e em 

relação à consultadoria ao encarregado de educação. O mesmo não se verifica relativamente 

à consultadoria (sugestão e debate de estratégias) pelos técnicos responsáveis pela avaliação 

aos professores que trabalham com o aluno (χ2(21.528)=5, p=.001), em relação ao apoio 

educativo extraescolar (χ2(17.984)=5, p=.003) e em relação à articulação direta entre os 

profissionais e a pessoa responsável pelo apoio extraescolar (χ2(16.532)=5, p=.005), uma 

vez que mostra existirem diferenças entre os grupos profissionais. 

Em relação às medidas ao abrigo do DL 54/2018 que os alunos com DA podem 

usufruir, a grande maioria dos profissionais da amostra 2 referiu as medidas universais, 

seletivas e adicionais (40.5%), de seguida as medias universais (24.8%) e também as 

medidas universais e seletivas (22.9%). É também importante referenciar que cerca de 3.9% 

dos profissionais não sabe quais as medidas que os alunos com DA podem usufruir tendo 

em consideração o Decreto Lei 54/2018.   

 Relativamente aos recursos disponíveis para fazer face às DA, a maioria dos 

participantes da amostra 2 mencionou o técnico especializado, o professor de apoio e a 

equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva como recursos presentes para fazer 

face às DA. Por outro lado identificaram o programa específico a nível nacional, o programa 

específico a nível concelhio, o programa específico a nível da escola, o programa específico 

a nível da turma, a assessoria e/ ou coadjuvação e qualquer outro tipo de recurso como 

ausentes para fazer face às DA. Quanto à assessoria e/ou coadjuvação é mencionado como 

ausente pelos professores titulares de turma e professores de apoio e como presente pelos 

psicólogos, professores de educação especial e outros profissionais. 

Relativamente ao tipo de apoio fornecido durante a intervenção não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras no que diz respeito à 

consultadoria assegurada pelos técnicos responsáveis pela avaliação aos professores e aos 

pais, à monitorização da evolução da criança, ao apoio educativo dentro da sala de aula, ao 

apoio educativo extraescolar, à articulação direta entre os profissionais e a pessoa 

responsável pelo apoio extraescolar.  

Relativamente à (Tabela 8) é apresentada a percentagem de casos de sucesso dos 

alunos com DA e os fatores que contribuem para o sucesso na aprendizagem, identificados 

pelos participantes das duas amostras e as diferenças entre as mesmas. 
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Tabela 8 

Percentagem de casos de sucesso e fatores de sucesso do processo de intervenção junto dos 

alunos DA na amostra 1 e amostra 2 e teste de diferenças  

 Amostra 1 

 

Amostra 2  

% de 

casos de 

sucesso: 

Mín    Máx M DP Mín    Máx M DP Teste Mann-

Whitney 

 0          90 38.56 34.64 0        100 60.88 30.11 U=2462.5, 

p=.000 
    

Fatores de 

sucesso: 

Mín    Máx M DP Mín    Máx M DP Teste Mann-

Whitney 

Recursos 

humanos 

ativados 

1          5 4.35 0.80 2           5 4.42 0.80 U=23798.0, 

p=.283 

Articulação 

entre 

profissionais 

2          5 4.52 0.69 1           5 4.57 0.74 U=23640.0, 

p=.204 

Qualidade da 

metodologia 

utilizada 

2 5 4.46 0.65    2     5 4.59 0.59 U=22486.0, 

p=.031 

Fatores de 

sucesso: 

Mín Máx M DP Mín Máx M DP Teste Mann-

Whitney 

Características 

da criança 
3          5 4.53 0.62 1           5 4.44 0.82 U=24767.0, 

p=.746 
Envolvimento 

da família 
3          5 4.64 0.56 1           5 4.63 0.64 U=24965.5, 

p=.861 
Implementação 

de medidas de 

promoção do 

sucesso escolar 

2          5 4.48 0.68 3           5 4.42 0.70 U=24227.0, 

p=.454 

        Nota: Escala de likert:1=nada relavante,2=pouco relevante, 3=relevante, 4=muito relevante e 5=essencial. 

A amostra 1 apresenta uma percentagem média de intervenções de sucesso nos 

alunos com DA de 39% (M=38.56; DP=34.64), não se verificando diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos profissionais (F(4.287)=1.15, p=0.33). 

Relativamente aos fatores que contribuem para o sucesso da intervenção nas DA dos alunos 

do 1º CEB, os dados da tabela 8, revelam que os recursos humanos ativados, a articulação 

entre profissionais, a qualidade da metodologia utilizada, as características da criança, o 

envolvimento da família e a implementação de medidas de promoção do sucesso escolar são 

considerados pela maioria dos profissionais como fatores essenciais para a superação das 

DA. 
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A amostra 2 apresenta uma percentagem média de intervenções de sucesso nos 

alunos com DA de 60 % (M=60.88; DP=30.11), não se verificando diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos profissionais quanto à sua perceção da 

percentagem dos casos de sucesso (χ2(3.064)=4, p=.547). No que concerne à perceção entre 

os grupos profissionais da amostra 2 dos fatores que contribuem para o sucesso das 

intervenções com os alunos com DA, recursos humanos ativados, articulação entre 

profissionais, qualidade da metodologia utilizada, características da criança, o envolvimento 

da família e a implementação de medidas de promoção do sucesso escolar são considerados 

pela maioria dos profissionais como fatores essenciais para a superação das DA. A segunda 

amostra, cuja atividade profissional decorre ao abrigo do DL 54/2018, acrescenta aos 

restantes fatores a implementação das medidas universais e a implementação das medidas 

seletivas, sendo também consideradas como fatores essenciais para a superação das DA. 

Quanto aos fatores que contribuem para a sucesso da intervenção junto dos alunos com DA 

não existem diferenças significativas entre os grupos profissionais da amostra 2, ao nível dos 

recursos humanos ativados, da articulação entre os profissionais, ao nível da qualidade da 

metodologia utilizada, das características da criança, do envolvimento da família, ao nível 

da implementação de medidas de promoção do sucesso escolar, da implementação de 

medidas universais e relativamente à implementação de medidas seletivas.  

O Teste Mann-Whitney revela diferenças estatisticamente significativas entre as duas 

amostras quanto à percentagem média de casos de sucesso (U=2462.5, p=.000). Na segunda 

amostra os profissionais apresentam uma percentagem de intervenções bem-sucedidas mais 

elevada.  

Quanto aos fatores que contribuem para o sucesso das DA não existem diferenças 

significativas entre as duas amostras ao nível dos recursos humanos ativados, da articulação 

entre profissionais, ao nível das características da criança, do envolvimento da família e ao 

nível da implementação de medidas de promoção do sucesso escolar. Apenas se verificam 

diferenças estatisticamente significativas ao nível da qualidade da metodologia utilizada 

(U=22486.0, p=.031), sendo mais referenciada na segunda amostra (M=4.59; DP=0.59) do 

que na primeira (M=4.46; DP=0.65). 
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2.7.Legislação 

 

Relativamente à legislação que determina a resposta educativa acionada nos casos de 

alunos com DA, o Decreto-Lei 3/2008 foi mencionado pela maioria dos participantes da 

amostra 1, professores titulares de turma (60.8%), psicólogos (58.3%), professores de apoio 

(48.6%), professores de educação especial (60.5%) assim como por outros profissionais 

(64.3%). No entanto, 39.2% dos professores titulares de turma, 41.7% dos psicólogos, 51.4% 

dos professores de apoio, 39.5% dos professores de educação especial, 35.7% dos outros 

profissionais e 50% dos terapeutas da fala referem não conhecer a legislação então vigente 

(Decreto-Lei 3/2008). Já na amostra 2 o Decreto-Lei mencionado pela maioria dos 

profissionais, foi o DL 54/2018. Este foi mencionado pela maioria dos professores titulares 

de turma (66.7%), psicólogos (80%), professores de apoio (83.3%), professores de educação 

especial (70.6%) assim como por outros profissionais (75%). O grupo profissional outros 

mencionou o Decreto-Lei 3/2008 (8.3%). Para além disso, 33.3% dos professores titulares 

de turma, 20.0% dos psicólogos, 16.7% dos professores de apoio, 29.4% dos professores de 

educação especial e 16.7% dos outros profissionais referem não conhecer a legislação 

vigente.  
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados revelam que profissionais com mais anos de experiência profissional 

sinalizam menos alunos com DA, cerca de 39.9% dos profissionais da primeira amostra 

apresenta mais de 25 anos de experiência profissional, sendo que 54.2% dos participantes da 

amostra 2 têm menos de 5 anos de experiência profissional, situando assim a formação inicial 

da maioria dos participantes da amostra 1 as primeiras duas décadas de carreira nos anos 

noventa. Apesar do avanço das práticas escolares nas últimas décadas, estas ainda poderiam 

refletir traços orientadores pelo modelo médico na compreensão dos alunos com DA. Este 

modelo durante muito tempo considerou o diagnóstico clínico como um instrumento 

fundamental no encaminhamento desses alunos (Grigorenko et al., 2019). Neste período em 

que nos contextos educativos predominava, um modelo médico, modelo focado nos défices 

do aluno, as DA decorrentes de fatores externos à criança não eram consideradas como 

necessidades educativas especiais permanentes e não seriam alvo de sinalização, podendo-

se assim entender as associações negativas entre os anos de experiência e o número de alunos 

com DA sinalizados.  

Por outro lado, como refere Pimenta (2002) a prática pedagógica quotidiana do professor 

exige algumas ações que muitas vezes não são aprendidas pelos professores na sua formação, 

seja ela inicial ou contínua, sendo estas apreendidas com a experiência profissional, ou seja, 

a experiência profissional leva consequentemente a uma maior prática, a um maior 

conhecimento, a uma maior capacidade de resposta aos alunos com DA. Podemos assim 

compreender que os profissionais com mais anos de experiência possam ter estratégias mais 

eficazes para lidar com as dificuldades dos alunos, tendo por isso, menos alunos com DA e 

registando maiores taxas de sucesso nas intervenções desenvolvidas junto dos mesmos.  

Os profissionais da primeira amostra referem partilhar com mais frequência do que os 

profissionais da segunda amostra os dados biográficos e a história desenvolvimental do 

aluno. A formação académica inicial e a larga prática profissional desenvolvidas num 

paradigma médico (Grigorenko et al., 2019) podem explicar a importância atribuída pelos 

profissionais da amostra 1 à recolha de dados biográficos e da história desenvolvimental no 

decorrer do processo de avaliação dos alunos com DA. De realçar que a amostra 2 

desenvolve a sua atividade profissional á luz do DL 54/2018 que “afasta a conceção de que 

é necessário categorizar para intervir” (DL 54/2018, p.2029). 
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Os resultados deste estudo revelam que a maioria dos profissionais, 59.2% da amostra 1 

e 73,9% da amostra 2, não tem formação especializada nas DA. Segundo Correia e Martins 

(2007) apesar de existir uma vasta literatura e informação acerca das DA existem ainda 

muitas profissionais que não sabem o que são as DA, nomeadamente professores, 

psicólogos, pais, entre outros, comprometendo a eficácia das respostas educativas aos alunos 

com DA. O conhecimento adquirido sobre a temática influência as perceções e as práticas 

de avaliação e intervenção (Carlos, 2013). Sublinhando assim, a importância da formação 

dos docentes no domínio das DA, sendo que os resultados da investigação reforçam de forma 

inequívoca a influência direta da formação dos profissionais na aprendizagem do aluno 

(Weschke et al., 2011). Para além disso, os estudos também reconhecem a figura do 

professor como um elemento fundamental e indiscutível para uma educação de qualidade 

(Tarfit, 2001; Reddy & Dudek, 2014). De realçar que os profissionais de educação da 

primeira amostra terão recebido formação especializada num período dominado pelo modelo 

médico, enquanto que os profissionais da segunda amostra poderão já ter beneficiado de 

formação especializada orientada pelo modelo educacional, inclusivo, por isso, a primeira 

amostra na sua prática profissional partilha frequentemente informação biográfica (foco no 

aluno) enquanto que os profissionais da segunda amostra mencionam partilhar com maior 

frequência amostras de leitura, escrita e cálculo (foco na instrução/aprendizagem e na 

monitorização da resposta à instrução), ou seja uma monotorização do desempenho do aluno 

(DL 54/2018).  

Os resultados revelam que os profissionais sinalizam mais as DA de Leitura e de escrita 

e menos as DA de cálculo. Dessa forma, existe um número considerável de crianças que não 

consegue elaborar uma composição escrita e compreender o que leem (Shaywitz, 2003), 

consequentemente, dar resposta a muitas das tarefas académicas (Cunha, 2011).  

Os resultados deste estudo relativamente aos preditores da leitura e da escrita, 

corroboram a literatura existente. Uma vez que os preditores mais identificados pelos 

profissionais são a consciência fonológica, a linguagem oral e o vocabulário (Lonigan et al., 

2008; Melby-Lervåg et al., 2012; McCutcheon, 2010; Storch & Whitehurst, 2002; Erdoğan, 

2011). Contrariamente, os preditores da aprendizagem menos identificados são os do 

cálculo/ matemática: noção de grandeza, cálculo mental e noção de número (LeFevre et al., 

2010; Jordan et al., 2006; Jordan et al., 2007). 
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 De realçar que a menor identificação dos preditores do cálculo poderão revelar também 

um menor conhecimento prévio dos profissionais neste domínio, podendo a menor 

identificação de alunos com DA neste domínio ser disto um reflexo. As DA ao nível da 

leitura e da escrita são as mais sinalizadas pelos profissionais das duas amostras. Estes 

resultados parecem refletir as diferenças de prevalência vigente na literatura, sendo mais 

elevada as DA na leitura do que no cálculo (Vale et al., 2011). A prevalência das DA, 

nomeadamente de dislexia em crianças portuguesas na idade escolar aponta para 5,4% e a 

prevalência da discalculia na população escolar é cerca de 3% com uma distribuição similar 

entre meninos e meninas (Vale et al., 2011). 

Na literatura sobre os fatores etiológicos das DA são referenciados uma multiplicidade 

de fatores, quer internos (e.g. défice cognitivo), como externos (e.g. pedagogia inadequada). 

Atualmente, considerasse que as DA poderão resultar de múltiplos fatores de ordem 

psicológica, pedagógica, sociológica, linguística, neurológica, genéticas, sensorial, física, 

emocional ou socioeconómica (Botas, 2012). Esta multiplicidade etiológica das DA aparece 

refletida nos resultados das duas amostras que não identificaram apenas uma única causa, 

excluindo a responsabilidade somente do aluno, focando essa responsabilidade na interação 

e relação dos múltiplos fatores que envolvem, intervindo não somente no aluno, mas também 

nas práticas pedagógicas e ao nível político, económico e social (Gimenez, 2005). De realçar 

que a segunda amostra refere com mais frequência as mudanças programáticas como 

etiologia das DA, podendo este resultado ser reflexo das orientações do ministério de 

educação que nos últimos anos têm proposto revisões das metas e conteúdos curriculares 

recorrentes (e.g. Decreto-Lei n.º 139/2012, Despacho n.º 151/2015), e que em julho de 2018 

coloca em vigor o Decreto-Lei n.º 54/2018  cujas opções metodológicas subjacentes 

assentam no desenho universal para a aprendizagem e na abordagem multinível no acesso 

ao currículo. 

Relativamente aos elementos envolvidos no processo de avaliação das DA, o professor 

titular de turma, o psicólogo, o professor de educação especial, os pais/ encarregados de 

educação foram mencionados como elementos presentes no processo de avaliação. A 

amostra 2 referiu também a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (72,5%) 

uma vez que, o 12º artigo do DL 54/2018 define que cada escola terá que ser constituída por 

uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.   
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Já no processo de intervenção, relativamente ao apoio fornecido, é interessante verificar 

que na segunda amostra a consultadoria aos profissionais e a monitorização da evolução da 

criança foi mais referenciada do que na primeira. A implementação do DL 54/2018 e a 

implementação do modelo multinível, nomeadamente o RTI, traz algumas alterações ao 

papel dos professores de educação especial que passaram a assumir um papel de consultores, 

diminuindo a intervenção direta com os alunos com DA.  Os professores de educação 

especial neste novo DL da Escola Inclusiva colaboram e apoiam os professores, servindo 

assim como recursos para a escola, de forma a garantir respostas para todos os alunos (Alves, 

2019) e a monitorizarem a evolução da criança, ainda que a monitorização da criança seja 

transversal ao longo de todas as fases do modelo RTI. A informação recolhida na 

monitorização da intervenção permite tomar decisões suportadas em dados quantitativos e 

contínuos, identificando alunos com maiores necessidades, fornecendo-lhes intervenção 

imediata (Crone et al., 2016). Assim a precisão das medidas adotadas para a identificação de 

alunos em risco e a diversidade de indicadores de desempenho dos alunos durante a 

monitorização são requisitos essenciais bem como a fidelidade da implementação do RTI 

(Reynolds & Shaywitz, 2009). 

Certamente por isso, a qualidade da metodologia utilizada é considerada um fator de 

sucesso muito mencionado pelos profissionais da segunda amostra. Dessa forma, o modelo 

RTI e o DL 54/2018 acentuam que é necessário garantir e confirmar que as DA não são 

consequência de uma instrução inadequada (Fuchs, et al., 2002). De facto, o ensino de alta 

qualidade prestado nas salas de aula em geral pelos profissionais e a intervenção precoce 

auxiliam os alunos a aperfeiçoar as suas habilidades académicas, sendo por isso um 

indicador forte de sucesso (Swanson et al., 2014). 

Quanto às medidas que os alunos com DA podem usufruir a maioria dos profissionais 

da segunda amostra considerou as medias universais, seletivas e adicionais (40.5%), sendo 

possível encontrar uma equivalência entre o modelo RTI, ou seja, corroboram a abordagem 

multinível que se caracteriza por ser uma abordagem em camadas estruturadas em três 

níveis: universal (80%), seletivo (20-15%) e adicional (1-5%)  ascendentes na intensificação 

da intervenção e descentes no tamanho da população-avo, medidas estas com o objetivo de 

apoiar a aprendizagem e a inclusão (Alves, 2019).  

Relativamente à percentagem de casos de sucesso é importante referir que os 

profissionais mencionam uma percentagem muito baixa de casos de sucesso, 38.56% na 



45 

 

primeira amostra e 60.88% na segunda amostra. Estes resultados parecem corroborar a 

súmula efetuado por Lopes em 2001, na qual referia que no 1º CEB os alunos recebem 

pouquíssimo apoio específico para as dificuldades que enfrentam na aprendizagem da leitura 

e da escrita. Estas dificuldades cumulam-se rapidamente e passam a interferir com a 

aprendizagem dos conteúdos curriculares em geral (Lopes, 2010). No entanto, estes dados 

são preocupantes, uma vez que as DA no 1ºCEB, na ausência de uma intervenção eficaz, 

tenderão a acumular-se e poderão acarretar sérios problemas para a criança e prolongar-se 

ao longo do seu crescimento e da sua vida (Fonseca, 2007). As DA acabam por condicionar 

a aprendizagem em várias áreas disciplinares, sendo cumulativas e progressivas levando a 

um percurso escolar marcado pelo insucesso (Cruz et al., 2014). Tal como refere Lopes 

(2001) os problemas precoces de leitura e de escrita constituem fatores de risco consideráveis 

para o desenvolvimento de trajetórias de vida menos favoráveis. Dessa forma, é urgente criar 

respostas eficazes, para os alunos com DA pois continuam a não conseguir responder de 

forma assertiva e clara às necessidades dos mesmos. Será importante substituir a ideia de 

avaliar no final do período e do ano, pela ideia de avaliar no final do dia, de forma a 

identificar-se as competências não dominadas depois da instrução e refazer a intervenção 

permitindo ao aluno dominar a matéria, evitando assim o acúmulo de dificuldades (Lopes, 

2001). 

De realçar que as respostas que as escolas têm para oferecer a estes alunos que 

apresentam DA são também condicionadas pela legislação em vigor (Alves, 2019). 

Atualmente em Portugal, vigora o DL n.º 54/2018 que veio substituir o DL n.º 3/2008. Várias 

iniciativas foram desenvolvidas nomeadamente pela Direção Geral de Educação (DGE) no 

sentido de divulgar o novo DL, entre as quais formações a diferentes profissionais. No 

entanto, apercebemo-nos que muitos profissionais continuam a mencionar o DL 3/2008 e 

que muitos não identificam a legislação vigente. Passado um ano de implementação do novo 

DL muitos profissionais ainda não conhecem a legislação atual. Dessa forma é extremamente 

importante e necessário disponibilizar formações aos profissionais, uma vez que muitos 

continuam a ter esta informação desatualizada, nem todos tem acesso às iniciativas e 

formações, não tendo também um caracter obrigatório. O não conhecimento da legislação 

vigente condiciona todo o processo de avaliação e intervenção das DA. 
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Em síntese, este estudo revela que os profissionais estimam uma percentagem de 

sucesso das intervenções com alunos com DA no 1º CEB muito baixa. A preocupação face 

a este dado é acrescida pelo caráter cumulativo das DA (Lopes, 2010) e pela prevalência de 

alunos identificados com DA, os problemas internalizados e externalizados associados e as 

suas repercussões no percurso académico e profissional (Gomes & Santos, 2005). Assim, 

sublinha-se a necessidade de uma permanente atualização científica e pedagógica dos 

profissionais da educação, de forma a definir práticas que nos permitam identificar e intervir 

precocemente e eficazmente (Cunha, 2011; Mazer et al., 2009). Este estudo permitiu ainda 

mapear as perceções que os profissionais da educação tem acerca das DA e das respostas 

educativas asseguradas aos alunos do 1º CEB. Surgem reforçadas as necessidades de 

divulgação do novo DL e de formação no âmbito dos princípios educativos que o orientam 

e no domínio das DA da leitura, da escrita e do cálculo. Julgamos que este estudo poderá ser 

posteriormente replicado, de forma a perceber que o tempo de implementação do DL 

54/2028 será proporcional à sua aplicação nas escolas.  

Assim, parece-nos que estudos futuros neste domínio deverão recolher informação 

sobre o acesso dos profissionais a formação profissional e à legislação. Julgamos que a 

realização de entrevistas junto dos diferentes grupos de profissionais da educação, 

encarregados de educação e alunos, bem como a observação direta das práticas profissionais, 

serão metodologias pertinentes no mapeamento das práticas desenvolvidas nos processos de 

avaliação e intervenção junto dos alunos com DA nos diferentes níveis de ensino. 

Consideramos pertinente que em estudos futuros se possam considerar profissionais de 

outros ciclos de escolaridade e ampliar as metodologias de investigação. Embora este estudo 

não envolva uma amostra representativa dos contextos educativos portugueses, demonstra a 

complexidade da problemática das DA e a pertinência de conhecer e refletir sobre o 

conhecimento partilhado neste domínio e sobre as práticas implementadas. 
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