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CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

 

SÍNTESE EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 

Caracterização 

sociodemográfica 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 A entrevistada tem 31 anos e é 

casada. 
“31. (…) Casada.” 

Grau de escolaridade / 

habilitações 
 Tem o 12º ano de escolaridade. “12º ano.” 

Experiência profissional 

 Função 

desempenhada 

 Formações sobre a 

realidade em 

análise 

 Tempo de 

experiência 

 A entrevistada é auxiliar de ação 

educativa e acompanha as 

crianças com NEE. 

 Fez três formações na área. 

 E tem 5 anos de experiência com 

as crianças portadoras de 

deficiência. 

“Sou Auxiliar Educativa de Educação do Ensino Especial. (…) 

Tenho. (…) Fiz três. (…) Trabalho desde 2007 (5 anos).” 

Tarefas desempenhadas  A entrevistada presta auxílio às “(…) Faço acompanhamento na higiene, na alimentação e nas 



pelos funcionários crianças com NEE na higiene, na 

alimentação e nas atividades. 

 A principal tarefa que tem com 

os pais é um papel meramente 

informativo (por exemplo: 

transmitir recados dos 

professores). 

 Todavia, o papel dos professores 

é transmitir-lhe o que é 

necessário no dia a dia e a 

entrevistada realiza (portanto, 

isto já se torna uma rotina). 

atividades. Tudo o que for preciso na sala, eu faço. (…) Com os 

pais não tenho grande relacionamento (…) eles são ótimas 

pessoas, nós relacionamo-nos, dizemos olá, está tudo bem, olhe, 

como é que está a criança, como é que não está, mas nada mais. 

É mais para transmitir recados de professor para pais. (…) 

Depois vem a parte da rotina que normalmente basta fazer uma 

vez (…).” 

Perceção das 

necessidades dos alunos 

com NEE 

 Higiene refere-se, por exemplo, à 

muda de fraldas. Acompanha 

apenas uma criança que requer 

um cuidado especial (introdução 

da algália). 

 Para a higiene tem ajuda de 

colegas de educação especial. 

 Acompanha essencialmente oito 

crianças. Dessas oito uma delas é 

autónoma.  

 A higiene destas crianças demora 

entre 20 a 30 minutos. 

 Relativamente à alimentação, é a 

entrevistada que a prepara para 

estes oito alunos.  

 São dois professores (que estão 

no acompanhamento desses oito 

alunos) que auxiliam na refeição. 

 A alimentação demora cerca de 1 

hora, 1 hora e um quarto. 

“(…) Quando falamos na higiene é a muda de fraldas. Fazemos 

a muda de fraldas normal, como numa criança normal. Só temos 

uma que é preciso um cuidado especial que é a algália, que é 

introduzida a algália. (…) Tenho a ajuda de umas colegas que 

também pertencem ao ensino especial. (…) São 8 miúdos, (…) 

uma é autónoma, sete deles precisam da nossa ajuda. 25 a 30 

minutos.(…) Eu normalmente na alimentação sou eu que a 

preparo. Vou mais cedo para a cantina, preparo. (…) A nível da 

preparação não. Sou eu mesmo que faço. Sou sozinha. Depois 

quem me ajuda a dar a alimentação são os 2 professores que 

estão comigo na unidade. Precisávamos mais ou menos de 1 

hora, 1 hora e um quarto. (…) Quando está bom tempo, vamos 

para a cantina e nós temos um espaço, não é reservado para 

nós, mas está no meio das outras mesas, nós pomos uma no 

nosso cantinho, no fundo almoçam juntos. Quando está a chover 

como não temos cobertura até lá baixo pelas rampas, comemos 

aqui na escola, na sala. As crianças não vêm cá almoçar, só 

mesmo os da unidade. (…) Em equipa sempre. (…) Tem 

vantagens. (…) Só vantagens, porque se nós não fossemos uma 

equipa e se essa equipa não funcionasse bem, aí dizia que ia ser 



 Quando está bom tempo, estes 

alunos almoçam na cantina 

juntamente com os do ensino 

regular. Porém, quando chove 

almoçam somente os alunos de 

educação especial numa sala da 

escola, visto que se torna 

complicado transportar estes 

alunos com limitações severas 

sem cobertos até à cantina. 

 A entrevistada realça também 

que trabalha com ótimos 

profissionais e o trabalho é 

sempre em equipa. Menciona, 

portanto, que trabalhar em 

equipa só tem vantagens. 

uma desvantagem, mas como funciona muito bem. Trabalho com 

pessoal ótimo (…).” 

Apreciação sobre 

Educação especial 

 Para a entrevistada educação 

especial significa trabalhar com 

crianças com NEE, pois as 

crianças são especiais, 

carinhosas, educadas (até mais 

do que as ditas normais). 

 São crianças que lhes dão mais 

valor. 

“Para mim, educação especial é trabalhar com crianças com 

necessidades especiais. Para mim essas crianças são especiais. 

Em todos os sentidos. São mais carinhosos que os outros 

meninos, são muito mais educados que os outros meninos. (…) 

Este tipo de crianças (…) dão-nos mais valor a nós, ao nosso 

trabalho do que propriamente os ditos normais (…).” 

Descrição de criança com 

NEE 

 É uma criança portadora de 

deficiência que necessita de 

cuidados especiais. 

 Por norma, estas crianças não são 

totalmente autónomas, logo 

precisam de profissionais que os 

auxiliem. 

“Para mim uma criança com necessidades especiais é uma 

criança, portadora de uma deficiência. E que precisa de 

cuidados especiais. Quando uma criança tem necessidades 

especiais, normalmente não são autónomos, por isso estamos 

nós para fazer o que eles não conseguem fazer, para auxiliar.” 



Dificuldades sentidas 

pelos funcionários na 

interação com os alunos 

com NEE 

 Um das dificuldades sentidas é 

como fazer numa situação, por 

exemplo, de agressividade por 

parte de alguma criança com 

NEE. 

 Para tentar superar isso, evita 

objetos que possam magoar os 

outros alunos. Tem o máximo de 

cuidado para evitar situações 

mais agressivas. 

“ (…) Temos um menino que (…) por vezes é um bocadinho 

agressivo e o meu receio em relação a ele é de (…) nós por uma 

distração pousar um objeto e ele pegar no objeto e magoar um 

outro aluno. É o meu receio. (…) É evitar ao máximo ter 

qualquer objeto que magoe as outras crianças, por exemplo. Nós 

na sala temos muito cuidado nunca ter réguas, tesouras, lápis 

afiados, tudo o que (…) possa magoar a criança, nós temos 

muito cuidado em proteger isso.” 

Atividades destinadas aos 

alunos com NEE 

promovidas pela escola 

 Alguns alunos participam nas 

atividades promovidas pela 

escola. 

 Quem os motiva normalmente 

são os professores, o diretor de 

turma. Mas às vezes a criança 

também demonstra interesse. 

 Os alunos adoram participar nas 

atividades juntamente com os do 

ensino regular. E a entrevistada 

considera importante esta 

participação. 

“Alguns sim. (…) São os professores. Normalmente é o diretor 

de turma que propõe. (…) Normalmente são os professores. E a 

criança às vezes também mostra interesse em participar. (…) Ai 

é. É, (…) pelo menos os nossos meninos adoram. Quando se 

misturam com os outros meninos a fazerem outras atividades, 

eles adoram. (…) É um momento em que eles tão mais com os 

outros meninos, se calhar devem-se sentir, vá lá, iguais. E os 

outros meninos também são carinhosos e eles gostam disso.” 

Barreiras arquitetónicas 

existentes na escola 

 As rampas inclinadas são uma 

barreira existente, pois dificultam 

a passagem dos alunos que 

dependem da cadeira de rodas. 

 Como facilitadores existem as 

casas de banho adaptadas para 

estes alunos. 

“Na minha opinião, (…) as rampas têm uma inclinação um 

bocadinho acentuada porque custa-nos imenso subir com as 

cadeiras, visto nós termos crianças muito fortes para puxar uma 

cadeira (…) custa-nos imenso. Se calhar umas rampas com 

menos inclinação. (…) Muito, as casas de banho são.” 

Relação entre os 

profissionais e os pais 

 Há um acompanhamento direto e 

muito próximo dos pais com a 

escola.  

“(…) Têm um relacionamento muito próximo. (…) Sim, são pais 

muito atentos e demonstram muito que gostam que os filhos 

participem nas atividades. (…) Se calhar nesse campo, não. Por 



 Os pais são muito atentos e 

demonstram interesse pelo 

percurso do seu filho. 

 A entrevistada salienta que não 

sente (ou pelo facto de estar à 

pouco tempo nesta escola) 

incentivo por parte da escola 

para participação dos pais nas 

atividades desenvolvidas. 

aquilo que eu tenho percebido, este ano também é o primeiro ano 

que eu trabalho cá na escola, não noto. (…) Posso estar também 

a ser um bocadinho injusta, mas pelo que eu me apercebo 

durante este ano acho que não tem assim grande iniciativa, não 

sei. (…) 

Tipo de relacionamento 

entre profissionais e 

alunos com NEE 

 Existe muita afetividade entre os 

profissionais e estes alunos. 

 É realçada uma ligação próxima, 

um carinho inexplicável entre a 

entrevistada e estes alunos. 

“(…) Acho que sou acarinhada por eles porque é ótimo uma 

pessoa chegar e eles a receber-nos, a chamar por nós e a 

querer-nos beijar é bom sinal. (…) É assim: no fundo, se for a 

ver, nós passamos tanto tempo ou mais, se calhar, a nível de 

horários seguido com estes meninos do que propriamente com o 

meu filho. Claro que vai haver (…) uma ligação, um carinho. Eu 

gosto muito destes meninos. Eu já trabalho há 5 anos, já tive 

propostas para mudar e eu não quis mudar, porque isto no 

fundo, quem gosta, uma pessoa depois, não sei, ganha assim 

aquele amor, aquele afeto, não sei.” 

Relação entre alunos com 

NEE e os do ensino 

regular 

 Os alunos do ensino regular 

voluntariam-se para ajudar os de 

educação especial. 

 Assim sendo, também se verifica 

uma boa relação entre os alunos 

com NEE e os do ensino regular.  

“Por aquilo que eu vejo, há voluntariado e assim, as crianças 

demonstram. (…) Sim.” 

Perspetiva acerca do 

progresso e emancipação 

dos alunos com NEE 

 A principal preocupação da 

entrevistada é o futuro destes 

alunos, pois alguns quando 

terminam têm a possibilidade de 

seguir a sua vida em instituições, 

mas outros não. E isso é o que a 

“Sem dúvida nenhuma. (…) Eu penso muito no futuro deles. Eu e 

quem tiver um bocadinho de bom senso em relação a este tipo de 

assunto. É o seguinte, eu como trabalho nisto há 5 anos, (…) eu 

digo que aprendo com os melhores, tenho dois professores 

ótimos, praticamente tudo que eu sei (…) aprendi com eles. E 

então, tenho a professora que trabalho com ela já há 4 anos, e 



mais inquieta.  

 Logo, o contributo da educação 

especial é importante. Visto que 

enquanto eles andam na escola 

torna-se uma mais-valia para 

todos eles. 

ela sempre me ensinou uma coisa: estas crianças quando estão 

connosco, pelo menos no horário escolar, estão bem, nós 

proporcionamos-lhes uma hora boa, um momento bom e assim. 

No futuro, (…) quando saírem da escola, ou vão para casa ou 

são inseridos nas instituições. O que me preocupa a mim é, e 

volto a falar, o depois quando acabar as escolas. Será que eles 

vão ser abandonados? Estar em casa? Ficam acamados os que 

andam na cadeira de rodas? (…) Enquanto estão cá é ótimo.” 

 


