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CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

 

SÍNTESE EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 

Caracterização 

sociodemográfica 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 Todos os entrevistados (três do 

sexo masculino e três do sexo 

feminino) apresentam uma idade 

superior a 30 anos. 

 Quanto ao estado civil, 

verificamos que quatro 

entrevistados (duas professoras e 

dois professores) são casados. 

Apenas um solteiro e uma 

professora divorciada. 

“49 anos. (…) Sexo feminino. (…) Casada.” (Professora A) 

“Idade 59 anos. (…) Sexo Masculino. (…) Estado Civil Casado.” 

(Professor B) 

“34 anos. (…) Sexo masculino. (…) Solteiro.” (Professor C) 

“50 anos. (…) Sexo feminino. (…) Divorciada.” (Professora D) 

“46. (…) Sexo feminino. (…) Casada.” (Professora E) 

“37. (…) Sexo masculino. (…) Casado.” (Professor F) 

Percurso académico 

 Observamos que todos os 

professores apresentam um 

percurso académico 

enriquecedor.  

 Todos eles para além da área de 

educação especial passaram por 

diversos cursos – exemplos: 

licenciatura em ciências da 

educação, administração e 

planificação da educação, 

especialização em tecnologias de 

informação e comunicação, 

licenciatura em ensino de inglês 

“Portanto, fiz um curso de magistério primário. Comecei logo a 

lecionar, depois fiz a especialização, a especialização é 

educação especial, e de seguida fiz a licenciatura em ciências da 

educação.” (Professora A) 

“O meu percurso académico foi bastante conturbado pós 25 de 

Abril, de qualquer forma realizei dois bacharelatos e uma 

licenciatura.” (Professor B) 

“Bom, eu fiz o secundário, depois fui para a faculdade fazer o 

curso de professores do 1º ciclo, foi sempre a minha formação 

base, fiz o bacharelato e entretanto fui trabalhar e só mais tarde 

é que fiz a licenciatura e uns anos mais tarde fiz a pós-



e alemão, entre outros. graduação em educação especial. E neste momento o grau que 

possuo é pós graduação.” (Professor C) 

“Fiz o curso do 1º ciclo, é a minha formação de base e depois 

ainda andei na faculdade de farmácia mas depois por problemas 

de saúde (…) tive que desistir, a seguir fui fazer a administração 

escolar, a especialização que me deu equivalência à licenciatura, 

depois fiz também formação especializada em educação especial, 

fiz o mestrado em administração e planificação da educação, fiz 

uma especialização em TIC, ainda fiz a parte curricular do 

mestrado em TIC, mas depois como entrei no doutoramento 

abandonei esse mestrado em TIC. Agora estou a fazer o 

doutoramento.” (Professora D) 

“Ora bem eu tirei o curso em 83. Entrei em 83 e acabei o curso 

em 1986 e tive contacto com crianças com necessidades 

educativas especiais no meu estágio final. Tirei o curso de baby-

sitter e transitei da própria escola onde trabalhava e vim para o 

EMAÚS (…) e comecei a trabalhar. Portanto, foi o meu início 

profissional, na educação especial. (…) Trabalhei na instituição, 

depois em 97 eu achei que a instituição já não era uma das 

soluções para as crianças com deficiência e achei por bem 

alargar os horizontes e então concorri ao Ministério da 

Educação para trabalhar diretamente com crianças com 

deficiência.” (Professora E) 

“Tenho formação secundária, depois fui para a Universidade do 

Minho onde tirei a licenciatura em ensino de inglês e alemão, 

estagiei em Viana do Castelo e depois comecei a dar aulas pelo 

país fora.” (Professor F) 

Experiência profissional De uma forma geral, os professores 

apresentam longos anos de 

“Iniciei logo o trabalho em educação especial numa instituição 

particular, depois trabalhei naquela escola 4 anos, e de seguida 



 Formação sobre a 

realidade em 

análise 

 Tempo de 

experiência 

experiência na área de educação 

especial. 

 A entrevistada A tem uma 

especialização em educação 

especial (como está mencionado 

anteriormente). Começou a 

trabalhar, na área, durante alguns 

anos numa escola privada. E tem 

22 anos de experiência em 

educação especial. 

 O entrevistado B iniciou a sua 

experiência profissional por um 

ensino tradicional. Formou 

equipas de educação. Fez 

imensas formações na área. E 

tem 30 anos de experiência em 

educação especial. 

 O entrevistado C fez uma pós-

graduação em educação especial 

(como está referido atrás). A sua 

formação inicial foi lecionar 

uma turma do 1º ciclo. E a sua 

experiência nesta área é 3 anos. 

 A entrevistada D tem uma 

formação especializada na área 

de educação especial. E tem 15 

anos de experiência nesta área. 

 A entrevistada E fez imensas 

formações na área de educação 

especial. E a sua experiência 

nesta área são de 25 anos. 

 O entrevistado F começou a 

vim logo para a educação especial. (…) 22 anos.” (Professora 

A) 

 

“A minha experiência (…) iniciei-a por um ensino normal, um 

ensino tradicional, mais tarde fui convidado a formar equipas de 

educação especial (…), isto na época de 1980 com início do 

ensino integrado. (…) Inicialmente havia formações no instituto 

da Costa Ferreira onde fiz uma especialização, posteriormente 

fiz imensas formações no âmbito do Ministério da Educação em 

Lisboa na área da deficiência auditiva, na área da cegueira, 

linguagem, braille e no âmbito das paralisias cerebrais, imensa 

formação dada pelos diferentes institutos existentes. (…) Quase 

uma vida de docente, 30 anos de educação especial.” (Professor 

B) 

“Sim, eu tive, como a minha formação inicial é o 1º ciclo, eu tive 

11 anos como professor de 1º ciclo sempre com turma e de há 3 

anos estou na educação especial. (…) Este é o 3º ano.” 

(Professor C) 

“Tenho sim. (…) Não, foi uma especialização, uma pós-

graduação. (…) Pois, (…) desde 1997 que eu trabalho na 

educação especial.” (Professora D) 

“(…) Muitas. Sempre na área da educação especial. Tenho muita 

formação mesmo. (…) Estou na educação especial há 25 anos.” 

(Professora E) 

“Sim, contactei pela primeira vez com a educação especial ainda 

não era especializado. No entretanto, tirei a especialização há 

muitos anos e tirei formação especializada em Deficiência 

Cognitiva e Mental e Motora. Educação especial já tenho mais 

anos de experiência do que a especialização em si. (…) Já estou 



trabalhar na área da educação 

especial mesmo antes de ter 

especialização. Posteriormente 

fez a especialização na área 

deficiência cognitiva e mental e 

motora. A sua experiência nesta 

área é de 10, 11 anos. 

na educação especial há uns 10 anos, 11 anos.” (Professor F) 

Tarefas desempenhadas 

pelos professores 

 

No geral, as funções que os professores 

desempenham na escola passam pelo 

acompanhamento dos alunos na sala de 

aula/apoio, nas atividades, a 

comunicação com todos os profissionais 

(professores e funcionários) da 

instituição que trabalham com os alunos 

portadores de deficiência, com os pais, 

com as instituições com as quais têm 

protocolos. E para além de todo este 

desempenho que têm em equipa, têm o 

trabalho individual de forma a 

prepararem-se devidamente para o dia a 

dia. 

 A professora A faz um trabalho 

de articulação com os 

professores que trabalham com 

os alunos com NEE; tem um 

trabalho de gabinete de apoio e 

de sala de aula (exemplo: 

acompanha os alunos à sala de 

aula para uma atividade que eles 

façam com a turma); articula 

todo este trabalho com os 

funcionários, com os pais, com 

“Portanto, trabalho diretamente com alunos portadores de 

deficiência, de deficiência mental. É evidente que também faço 

um trabalho de articulação com os professores que trabalham 

com esses alunos, com, digamos, os meus alunos. Faço um 

trabalho que passa por gabinete de apoio mas também sala de 

aula, depende das disciplinas em causa, posso por exemplo 

acompanhar os alunos à sala de aula para uma atividade que 

eles façam com a turma. Tenho que articular este trabalho com 

os funcionários, que são uma peça base para trabalhar com estes 

alunos, efetivamente fazem toda uma orientação para além da 

sala de aula, com os pais. Há uma articulação sistemática quase 

diária, porque com estes alunos é fundamental esse trabalho, 

quer para dar o feedback do que aqui se passa, quer para 

receber o feedback do que se passa em casa. Com outras 

instituições também, é evidente que trabalhar com estes alunos é 

preciso toda uma comunidade e portanto qualquer um dos meus 

alunos tem sempre necessidade de que seja feito um trabalho 

com outras instituições. Nomeadamente instituições de educação 

especial, com quem trabalhamos, (…), instituições de orientação 

profissional, (…). Portanto, todo esse trabalho é feito com outras 

instituições, tirando também a parte até dos centros de paralisia 

cerebral, do Hospital, de todo esse trabalho que tem de ser feito, 

também com a Câmara para a organização de transportes, 

também vai por aí. O trabalho individual, que eu faço, passa 

efetivamente pela definição dos programas, dos currículos dos 



várias instituições, 

especialmente de educação 

especial. E para além de todo 

este trabalho em equipa (a 

entrevistada considera que o 

trabalho do professor de 

educação especial tem de ser em 

equipa), existe um trabalho 

individual que é fundamental 

(definição de programas, de 

currículos dos alunos, 

planificação de atividades, etc). 

 O professor B procura perceber 

os alunos, isto é, tenta 

compreender o caso e o 

funcionamento de cada criança, 

definindo metodologias, 

sensibilizando todos os 

professores de maneira a dar 

respostas educativas. Estabelece 

uma comunicação com os 

professores, existindo, portanto, 

uma troca de ideias, de 

experiências. No entanto, em 

sala de aula, menciona que o 

trabalho do professor da 

educação especial deve ser um 

trabalho de pesquisa e de 

fundamentação das dificuldades, 

perceber onde é que está o 

problema. Com os funcionários 

e com os pais existe também 

alunos e da planificação das atividades, todo esse trabalho é 

fundamental e é feito, portanto, de uma forma individual 

também. (…) O trabalho do professor de educação especial tem 

que ser em equipa (…), quer dizer, é evidente que ele com o 

aluno há momentos de trabalho individualizado, mas atendendo 

à dificuldade que os alunos têm em apreender, pronto, em 

aprender e em evoluir se não houver aqui um trabalho em equipa 

para garantir alguma continuidade do que é feito com o aluno 

dificilmente teremos resultados. Portanto, é evidente que só tem 

vantagens o trabalho em equipa porque há um enriquecimento 

daquilo que é feito com o aluno e, portanto, é preciso 

efetivamente trabalhar toda esta situação de uma forma mais 

abrangente.” (Professora A) 

“Pronto, é um trabalho de um professor de educação especial, 

um professor com a sua especialização que vai tentar perceber o 

funcionamento de cada uma das crianças com deficiência, 

conhecer o caso, definir metodologias, sensibilizar os 

professores do ensino regular para as respostas educativas a 

serem dadas aos miúdos que estão perfeitamente caracterizados 

através do seu relatório médico, do depoimento de pais. 

Portanto, através da ficha da anamnese, percebemos as origens, 

a razão de ser desta criança com este handicap no presente 

momento e a partir daí trabalhar para a frente. (…) Pronto, com 

os professores há sempre necessidade de haver uma troca de 

ideias, troca de experiências até porque os professores passam 

uma grande parte ou muito mais tempo com os alunos do que o 

professor de educação especial. Daí haver necessidade de nós 

como professores de educação especial fornecermos algumas 

indicações, nomeadamente relativas à deficiência, às implicações 

que a deficiência tem no processo de ensino e aprendizagem. (…) 

O trabalho de sala de aula normalmente, eu respeito muito o 



uma troca de ideia, pois têm 

papel de integração e de 

educação relevante. Todavia, 

fala também da importância do 

protocolo com outras 

instituições, referindo que é 

fulcral o professor de educação 

especial articular com outras 

instituições. Refere que dever-

se-á trabalhar em equipa e, por 

isso, considera que o trabalho 

que desenvolve é feito em 

equipa. No que respeita ao 

trabalho individual que 

desenvolve que é baseado na 

experiência profissional que 

possui, faz trabalho de gabinetes. 

 O professor C faz a planificação 

do trabalho com os alunos com 

NEE para existir um 

acompanhamento académico em 

relação ao percurso escolar 

destes alunos. Faz um trabalho 

de cooperação com os 

professores. E para além de 

estabelecer a “ponte” entre todos 

os professores também 

estabelece contacto com os pais 

para marcações de reuniões ou 

aprovação de documentos, por 

exemplo. Salienta que os 

funcionários assumem um papel 

trabalho e deixo que cada professor desenvolva o seu trabalho 

dentro da sala de aula. (…) Na minha sala de aula, na sala de 

educação especial, pois, o trabalho que o professor da educação 

especial em sala de aula deve ser um trabalho de pesquisa e de 

fundamentação das dificuldades, perceber onde é que está o 

handicap. Quais são as razões que naquele momento a criança 

tem, sistematiza-las, organiza-las e fazer o tratamento dessa 

informação. (…) Com os funcionários, pronto, há sempre uma 

troca de ideias até porque os funcionários também têm um papel 

importante desta matéria de integração e de educação, até 

porque são agentes auxiliares da educação e, portanto, daí a 

importância dos funcionários. Relativamente aos pais, isso é 

fundamental. Não se pode educar como eu costumo dizer de 

costas voltadas para o meio e os pais devem estar sempre 

presentes na decisão sobre o que é que é importante para o filho, 

porque os pais conhecem o filho e tem expectativas sobre o filho. 

(…) E os pais são importantes da forma lhes dão indicações 

sobre como é que a criança funciona em casa, a nível de 

comportamento, atitudes, relações e depois haver uma troca de 

ideias, uma troca de experiências do trabalho. Com outras 

instituições, sim, pois é evidente que o professor de educação 

especial terá que articular com outras instituições, porque o 

tempo de permanência de um jovem, de um aluno de uma escola 

regular é marcada como exatamente os outros sairão, até agora 

sairiam ao final do 6º ano mais tarde a partir do 9º ano, neste 

momento prevê-se que, prevê-se ou está definido já que eles 

saiam daqui com o 12º ano feito ou pelo menos 12 anos de 

escolaridade (…) mas a verdade é que a partir disso eles têm que 

ser encaminhados através do Instituto de Emprego de Formação 

Profissional com os seus diferentes cursos para outras 

instituições que os recebe porque ao fim de 12 anos terminou a 

resposta educativa possível. (…) O meu trabalho individual, 



essencial e com eles estabelece 

uma comunicação regular de 

forma a garantir que muitas das 

decisões sejam concluídas. 

Realça também que é o 

professor de educação especial 

que inicia os contactos com 

outras instituições. Este 

entrevistado, ao contrário dos 

anteriores, diz que o trabalho 

que desenvolve é 

maioritariamente 

individualizado. Existe em 

equipa também, mas o trabalho 

que desenvolve diretamente com 

o aluno é mais individual. 

  A professora D dá apoio direto 

aos seus alunos (na sala de 

aula/gabinete). Com os 

professores as funções que 

desempenha é dar resposta às 

necessidades de cada um. Com 

os funcionários também dá um 

apoio de retaguarda sempre que 

é necessário algo. Está em 

contacto permanente com os pais 

dos seus alunos para fazer o 

horário, o programa educativo, 

na presença deles, para haver um 

acompanhamento, tanto por 

parte dos pais como da 

professora, ao longo do ano 

pronto, é baseado na minha experiência profissional, de muitos 

anos já de trabalho e faço o trabalho de gabinetes, não trabalho 

com os alunos. (…) De um modo geral, o trabalho é feito em 

equipa, porque de facto hoje deve-se trabalhar em equipa. Uns 

têm capacidade de ver determinadas perspetivas de 

desenvolvimento e a conjugação dessas visões diferentes que 

permitem um avançar mais rápido e mais consistente… É uma 

vantagem. O trabalho em equipa é sempre uma vantagem.” 

(Professor B) 

“Aqui nesta escola, a minha função é essencialmente como 

docente. Acompanho alunos de educação especial, faço a 

planificação do trabalho com esses alunos e faço o 

acompanhamento académico em relação ao percurso escolar 

desses alunos. E nesses trabalhos também existe um trabalho 

para além da preparação das aulas com os alunos, existe um 

trabalho de cooperação com os professores das turmas, 

principalmente com o diretor de turma. O diretor de turma é o 

responsável máximo, é o coordenador, vamos dizer assim, pelo 

processo educativo destes alunos e o professor de educação 

especial assume um papel muito importante na articulação, serve 

de ligação, é assim uma espécie de ponte entre o diretor de 

turma, os outros professores que fazem parte desse conselho de 

turma, os professores das diferentes disciplinas e depois o que é 

necessário para implementar as medidas que estão previstas 

nesse processo educativo da educação especial. Nós professores 

de educação especial, o nosso papel aqui é estabelecer a ponte 

entre os professores da turma, os outros professores, o diretor de 

turma e o processo educativo para que as coisas no final do ano 

letivo sejam bem-sucedidas. Também estabelece o contacto com 

os pais, normalmente em conjunto, mais uma vez, com o diretor 

de turma, no sentido de marcações de reuniões, da aprovação 



letivo. Também refere que tem 

parcerias com outras 

instituições. E salienta que na 

preparação (por exemplo, das 

aulas) o trabalho é em equipa, 

mas o trabalho com o aluno é 

mais individualizado. 

 A professora E faz um trabalho 

muito direto com estes alunos e 

com os professores. Com os 

professores o trabalho é muito 

colaborativo para conseguir 

minimizar os efeitos nos alunos. 

Portanto, menciona que o papel 

do professor é um bocado 

abrangente como docente, mas 

também é como orientador. 

Estabelece contacto e, por vezes, 

trabalho árduo com os pais (por 

exemplo: na aceitação da 

transição do filho do 1º ciclo 

para o 2º ciclo). Como este ano 

entraram alunos com 

multideficiência, a professora 

relata que os funcionários 

tiveram que se habituar às novas 

problemáticas das crianças e isso 

desequilibrou um pouco. Têm 

trabalho com outras instituições. 

E também têm muito trabalho 

individual para gerir tudo da 

melhor forma. No entanto, diz 

dos documentos que são necessários. Com os funcionários, no 

sentido de também tomar todas as medidas necessárias para 

garantir que muitas das decisões que são tomadas sejam de facto 

consumadas, como por exemplo: tem muito a ver com medidas 

educativas, no sentido de concretização de aulas, porque eles 

muitas vezes precisam de alguém que os oriente, que os 

acompanhe nessas atividades e os funcionários são fundamentais 

nisso. Mas também depois no acompanhamento no dia a dia aqui 

na escola, na questão dos intervalos, dos recreios, de mesmo 

dirigir os alunos, ou acompanhar os alunos à sala de aula que 

alguns têm dificuldades de orientação mesmo, e os funcionários 

assumem um papel muito importante e normalmente o professor 

de educação especial, juntamente com o diretor de turma tem o 

papel de coordenação neste processo todo, é global. Em relação 

às outras instituições, também é curioso porque a nossa escola 

cada vez mais estabelece protocolos com outras instituições 

exteriores à escola e o professor de educação especial 

normalmente também é o que faz a ponte é o que inicia os 

contactos. É o mediador normalmente.(…) É muito mais 

individualizado do que em equipa. Eu gostava de dizer o 

contrário que era muito mais em equipa do que individualizado. 

Existem as duas partes, nós reunimo-nos quinzenalmente, 

trocamos ideias, trocamos impressões, mas trabalho que 

desenvolvemos diretamente com o aluno é individualizado, muito 

mais do que em equipa. Existe algum trabalho cooperativo, mas 

é muito mais informal do que formal, não existe muito trabalho 

formal.” (Professor C)  

“(…) Com os alunos dou apoio direto. (…) Com os professores 

que acompanham os alunos com NEE as minhas funções com 

eles é dar resposta às necessidades deles. (…) Em sala de aula, 

quer dizer é mais no gabinete de apoio, na biblioteca, depende 



que todo o trabalho 

desenvolvido é, de uma forma 

geral, em equipa. 

 O professor F acompanha os 

alunos nas atividades e não só. O 

papel dos funcionários, como ele 

nos diz, é de ajuda (comunica os 

procedimentos a ter com o 

aluno, esclarecimentos…). Tem 

um contacto quase diário com os 

pais (recados na caderneta, 

telefonemas, etc.). Tem também 

contacto com várias instituições 

(essencialmente, educativas e de 

saúde). A nível de funções de 

trabalho individual é estudar, 

ver, atualizar conhecimentos. E 

para além do trabalho individual 

que faz, no caso da Unidade de 

multideficiência, o trabalho é 

mais em equipa. 

do caso, (…) geralmente aquilo que eu começo com eles é o 

estudo do horário deles para eles saberem gerir o tempo e 

saberem o que é que vão ter em cada tempo. A seguir, faço um 

estudo exaustivo sobre a turma (…) para eles desenvolverem 

algumas competências. (…) Uns trabalham mais rápido, outros 

mais lentamente. (…) Com os funcionários a mesma coisa, um 

apoio de retaguarda sempre que é preciso alguma coisa. (…) 

Com os pais (…) tem que estar em contacto permanente. Com os 

pais geralmente, eu faço o horário dos alunos com os pais. Faço 

o programa educativo, o horário e depois eles acompanham a 

mim e eu acompanho a eles durante o ano inteiro. Quando é 

preciso alguma coisa e quando não é preciso, marcamos com o 

diretor de turma, o diretor de turma marca encontros para se 

tomar decisões. Procuramos fazer isso pelo menos. Decisões que 

impliquem nos projetos de vida deles, nós chamamos os pais 

sempre. (…) Também temos parcerias com outras instituições. 

(…) Eu preparo as aulas para eles, como qualquer professor 

prepara as aulas para os alunos, embora, com estas crianças nós 

temos sempre que aproveitar um tema vindo deles. É evidente 

que muitas vezes nós preparamos um trabalho e chagamos à 

hora de trabalhar com eles e vira-se a planificação toda ao 

contrário, porque há qualquer assunto do interesse deles, ou 

qualquer tema que eles nos falam e nós agarramos logo ali, para 

já porque se eles nos falam é porque estão motivados para. (…) 

Isto falando sempre (…) de uma forma geral, mas depois 

depende dos miúdos, depende da problemática deles, depende 

daquilo que já temos planificado desde o princípio do ano. (…) 

Como professora, na preparação em equipa. Depois o trabalho 

com o aluno é mais individualizado… Trabalho em equipa 

permite-nos fazer projetos comuns e depois trabalho com os 

alunos tem que ser individualizado. Às vezes é em grupo, às vezes 

quando há atividades da educação especial, lá no gabinete, 



mesmo que um colega tenha uma atividade, propõe-nos, fazemos. 

Mas não tem desvantagens.” (Professora D) 

“O nosso trabalho é um trabalho muito direto com estes alunos 

porque se faz um trabalho muito, muito individualizado, porque é 

isso que eles precisam também, mas fazemos muito o trabalho 

com os diretores de turma. Com os professores temos feito um 

trabalho muito colaborativo, todo o trabalho que é feito é muito 

colaborativo para conseguirmos minimizar os efeitos nos alunos. 

(…) Portanto, o nosso papel é um bocadinho abrangente como 

docente, mas depois também como orientador e gerir isto tudo 

assim à volta de cada aluno. Outra coisa que foi um bocadinho 

complicado, porque os pai não aceitaram muito bem: a transição 

do 1º ciclo para o 2º ciclo era uma realidade que eles não 

estavam muito habituados, nem estavam a ver os seus filhos neste 

ambiente um bocadinho mais autónomo, mais confuso do que é o 

meio mais pequeno. Tivemos alguns problemas no início para 

influenciar um bocadinho, positivamente, os pais para que eles 

encarecem bem esta transição. Foi um trabalho um bocadinho 

árduo com alguns pais, outros aceitaram mais facilmente. Outra 

coisa que tivemos também é que em termos dos assistentes 

operacionais que temos pessoas novas a trabalhar connosco que 

tiveram também de se ambientar eles próprios a adultos porque 

eram dois professores que chegavam pela primeira vez e eram 

também alunos novos com uma problemática diferente, com 

algumas características que são exigidas que se cumpram 

algumas rotinas e isso também penso que desequilibrou um 

bocadinho em termos de funcionários. Tentamos sempre 

conciliar isto tudo, fazemos-lhes ver que é esta a realidade que 

eles têm e que precisam daquilo, não precisam daquilo que os 

outros estavam habituados, mas é uma realidade um bocadinho 

diferente. Portanto, conciliamos isto também. Com as outras 



instituições também temos o trabalho, mas isso já de alguns anos 

(…). Claro que temos muito trabalho individual para isto, 

preparação para gerir isso tudo.(…) Não, em equipa, 

colaborativa, muito… Temos muito mais momentos de sucesso, 

temos melhores práticas, boas práticas e muito melhor sucesso, 

no trabalho com os alunos, sem dúvida.” (Professora E) 

“Nesta escola… quando fiquei aqui colocado, fiquei logo 

colocado na Unidade de alunos com multideficiência. Isto foi a 

primeira experiência, foi uma questão de aprendizagem. Em sala 

de aula, os nossos meninos da Unidade, normalmente tem a 

maioria das atividades na sala da Unidade. Contudo, alguns vão 

a atividades em contexto de turma. Algumas acompanhadas por 

nós, professores de educação especial, outros acompanhados por 

professores da área específica. Existem várias situações de 

inclusão em contexto de turma e sala de aulas do ensino regular. 

(…) Sim, com os funcionários normalmente é mais 

complementar, ajudar, apoiar, explicar que procedimentos ter, 

esclarecer, é mais nesse sentido. (…) Com os pais é um contacto 

quase diário. Pronto, também é diferente dos outros meninos de 

educação especial. Enquanto os outros é recados por caderneta, 

nós também mandamos recados por caderneta, mas muitas vezes 

como temos muitos casos de saúde, problemática de saúde, os 

próprios pais telefonam, nós telefonamos, nós contactamos 

porque temos situações mais complicadas, ou seja, tem que ser 

obrigatoriamente um contacto. (…) Nós temos contacto com 

várias instituições começando com a própria escola, com as 

escolas à nossa volta, com a Câmara que é fundamental por 

causa dos transportes dos alunos. Transportes, materiais… 

Contactos com as instituições, instituições, neste caso são várias, 

tanto educativas como de saúde. Temos contacto regular com o 

centro de saúde, com o hospital de acompanhamento dos alunos. 



Portanto, temos um contacto regular pelo menos a nível de 

relatórios e esclarecimentos que são necessários fazer. É 

contactar com outras instituições que de outra forma também são 

responsáveis pelo processo dos alunos. A nível de funções, de 

trabalho individual é mais estudar, ver, atualizar conhecimentos, 

preparar materiais de trabalho… (…) Neste caso, aqui na 

Unidade é em equipa. Há momentos de trabalhos comuns, mas 

são poucos, é normalmente à hora da refeição, mas o trabalho 

tem que ser planeado, o que (…) tem que ser em equipa, 

obrigatoriamente. Agora a nível de apoios com os alunos em si, 

há momentos em que é um trabalho mesmo individual, mas 

existem momentos que há trabalhos feitos em grupo… Tem 

vantagens e desvantagens, como tudo. Vantagem principal: 

interação entre todos, sem dúvida nenhuma e entreajuda. Agora, 

também tem desvantagens: às vezes quer-se fazer um trabalho 

específico e o barulho à volta acaba por influenciar esse 

trabalho individualizado.” (Professor F) 

Necessidade e existência 

da Educação Especial 

 Motivo de 

institucionalização 

 Fatores de admissão 

dos alunos com 

NEE 

(As questões desta categoria foram 

destinadas apenas à coordenadora de 

educação especial) 

 

 O principal motivo para 

institucionalizar a educação 

especial nesta escola foi a 

existência de alunos, pois 

havia alunos em escolas de 

primeiro ciclo que 

precisavam de avançar para 

uma escola de segundo ciclo. 

Assim, a escola abriu-se a 

essa experiência pedagógica.  

“(…) Esta instituição (…) foi, digamos, pioneira a integrar 

alunos da educação especial. Ainda antes do decreto-lei 319/91. 

Portanto, ainda antes do ano 90, 91, nós tivemos pela primeira 

vez, a integração de alunos (…), porque eram alunos que já 

tinham uma determinada idade, 13, 14 anos, mantinham-se no 

primeiro ciclo, porque eram meninos (…) com necessidades 

educativas especiais, embora esse conceito não fosse o existente 

na altura e precisavam de avançar para o segundo e terceiro 

ciclo. E esta escola abriu-se àquilo que a gente chamou Regime 

de Experiência Pedagógica. E, portanto, o motivo foi a existência 

de alunos. Havia alunos em escolas de 1º ciclo que precisavam 

de avançar para uma escola de 2º ciclo. E a escola, é evidente, 

abriu-se a essa experiência pedagógica. Mais tarde veio o 

decreto-lei 319 que no fundo abria as portas da escola e nós 



 Um aluno com necessidades 

educativas especiais tem 

prioridade na admissão numa 

escola. Por isso, basta os pais 

escolherem a escola (este é o 

fator primordial de admissão 

dos alunos com NEE). Os 

pais têm prioridade, podem 

escolher a escola e, portanto, 

são os primeiros a ser 

aceites. 

 Somente os alunos com 

deficiência visual e auditiva 

é que não podem entrar nesta 

escola, porque há seis anos 

para cá a escola deixou de 

responder a estas 

problemáticas. Estes alunos 

foram distribuídos por outros 

agrupamentos/escolas de 

referência que dão resposta à 

deficiência visual e auditiva. 

continuamos a responder aos meninos, porque efetivamente esse 

trabalho já tinha sido iniciado no primeiro ciclo e podia 

continuar no segundo e terceiro ciclo. (…) É assim, basta os pais 

escolherem a escola. Estes pais têm prioridade, podem escolher 

a escola e portanto, são os primeiros a ser aceites. Portanto, um 

aluno com necessidades educativas especiais tem prioridade na 

admissão numa escola. Portanto, não há nenhum aluno que não 

possa entrar nesta escola. É evidente que se o aluno tem, por 

exemplo, deficiência auditiva a escola de referência não é esta. 

Nós a partir de há 6 anos para cá deixamos de responder aos 

alunos com deficiência auditiva. E deficiência visual também 

nunca tivemos, porque houve uma distribuição destes alunos por 

outros agrupamentos. Há o agrupamento de referência para a 

deficiência auditiva, e eles têm que ir para lá, mas pronto, 

tirando essa situação todos os alunos são admitidos.” 

(Professora A)  

Ensino das crianças com 

NEE 

 Organização 

 Avaliação 

 Principais áreas de 

apoio 

(As questões desta categoria foram 

destinadas apenas à coordenadora de 

educação especial) 

 

 A entrevistada refere que é a 

direção da escola que determina 

como é que a educação especial 

se vai organizar e funcionar. 

Depois, o professor da turma do 

ensino regula (o que recebe o 

“Pronto, a educação especial como se calhar a educação geral 

está numa constante evolução. A educação especial neste 

momento pela legislação, pelo 3/2008 essencialmente, portanto, 

de 2008 para cá a educação especial está a cargo de toda a 

escola, da dinâmica de toda a escola. Portanto, o que é que 

acontece? A direção numa primeira instância, é quem determina 

como se vai organizar e funcionar a educação especial. De 

seguida o professor que recebe o aluno, o professor da turma 

que recebe o aluno também é responsável por organizar todo um 

processo à educação especial. E depois, também, o professor de 



 Objetivos da escola 

para este tipo de 

ensino 

aluno com NEE) também é o 

responsável por organizar todo 

um processo à educação 

especial. E o professor de 

educação especial 

posteriormente entra neste 

processo. Ou seja, esta 

organização parte da direção, 

passa pelo professor do ensino 

regular e, por último, o professor 

de educação especial. 

 Quanto à avaliação dos 

professores para com estes 

alunos, eles têm que definir 

muito bem como é que vão 

avaliar. Eles definem critérios de 

avaliação para cada aluno. Isto é, 

ajustam a avaliação para cada 

um dos alunos especificamente. 

 Em relação às principais áreas de 

apoio que estes alunos têm, a 

entrevistada começa por referir 

que existem dois tipos de alunos: 

os que têm um currículo 

específico individual e os alunos 

que estão no currículo comum. 

As áreas dos primeiros alunos 

são específicas, tais como: 

educação física, música, E.V.T., 

e um complemento em termos 

de comunicação e linguagem, 

em termos de autonomia pessoal 

educação especial entra neste processo, mas (…) esta 

organização parte da direção, passa pelo professor da turma e 

finalmente o professor de educação especial entra no processo. 

(…) Para qualquer um destes alunos, nós temos que definir muito 

bem como avaliamos. Ou seja, nós definimos critérios de 

avaliação para cada um destes alunos. Aliás, como para todos os 

outros, o projeto regular do agrupamento define critérios de 

avaliação, nós partindo desses critérios de avaliação definidos 

para os outros alunos, ajustamos a estes alunos. E portanto, há 

uma preocupação logo no início do ano letivo de com os 

professores envolvidos definir critérios de avaliação para cada 

um desses alunos. Portanto, é um trabalho que no fundo já é feito 

a nível de turma para todos e depois para cada um destes alunos 

especificamente. (…) Pronto, podemos falar aqui, digamos, de 

dois tipos de alunos. Temos alunos que têm um currículo 

específico individual e esses sim, têm áreas específicas, áreas 

específicas que andam muito à volta da educação física, da 

música, do E.V.T.… e depois também com certeza algum 

complemento em termos de comunicação e linguagem, em termos 

de autonomia pessoal e social. Portanto, esses são os alunos de 

currículo específico individual, e depois temos os outros alunos 

que estão no currículo comum e que efetivamente aí têm que ter 

apoios, têm que ter apoios nas áreas de currículo comum: o 

português, a matemática, a história, as ciências, têm apoios 

também. (…) Ora bem, para estes alunos, sobretudo nós temos 

objetivos como temos para os outros, melhorar o sucesso e a 

qualidade do sucesso, não é? Esse é um objetivo que temos para 

todos como também temos para eles. Mas depois temos objetivos 

mais específicos para eles, que são efetivamente conseguir 

disponibilizar os apoios especializados que eles precisam e 

também criar os planos de transição para os mais velhos. 

Digamos que a escola para estes alunos acaba por ter uma 



e social. Já os alunos do 

currículo comum têm disciplinas 

como: português, matemática, 

história, ciências, mas têm 

apoios também. 

 O objetivo geral que a escola 

tem para este tipo de 

ensino/alunos (e para os outros) 

é melhorar o sucesso e a 

qualidade do sucesso. Os 

objetivos específicos são: 

conseguir disponibilizar os 

apoios especializados que eles 

precisam e também criar os 

planos de transição para os mais 

velhos. Por outras palavras, a 

escola para estes alunos acaba 

por ter uma preocupação maior, 

porque eles precisam de mais e, 

portanto, para além de melhorar 

o sucesso e a qualidade do 

sucesso que é o objetivo central, 

tem objetivos mais específicos, 

que é garantir os apoios 

especializados, sempre que 

possível em contexto escolar, e 

também em garantir um plano de 

transição para a vida pós escola 

com os mais velhos. 

preocupação acrescida, porque eles efetivamente precisam de 

mais e, portanto, para além de melhorar o sucesso e a qualidade 

do sucesso que é um objetivo como eu disse para todos, temos 

efetivamente objetivos mais específicos, que é garantir os apoios 

especializados, sempre que possível em contexto escolar, e 

também em garantir um plano de transição para a vida pós 

escola com os mais velhos. Portanto, a partir dos 14, 15 anos, 

nós implementamos esses planos de transição em articulação 

com as instituições.” (Professora A) 

Constituição de turmas 

dos alunos com NEE 

(As questões desta categoria foram 

destinadas apenas à coordenadora de 

educação especial) 

“Sim, é evidente, (…) cada aluno da educação especial (…) tem 

um horário, não há dois horários iguais, portanto esse horário, 

no fundo é feito em função do grau de dificuldade, do perfil de 



 

 Cada aluno tem o seu horário. E 

esse horário é constituído de 

acordo com o seu grau de 

dificuldade. Portanto, a inclusão 

destes alunos nas salas de aula 

varia em função do grau de 

dificuldade inerente à 

problemática do aluno, pois há 

alunos que se justifica estar na 

sala de aula mais tempo, porque 

traz-lhe vantagens em termos do 

seu desenvolvimento pessoal e 

social, etc. Mas há alunos que 

isso não se justifica. Tudo 

depende da problemática e do 

grau de dificuldade, do perfil de 

funcionalidade. 

 A escola dedica-se a vários tipos 

de problemáticas dentro da 

deficiência mental, exceto à 

deficiência visual e auditiva por 

uma opção do Ministério da 

Educação. Existem escolas que 

respondem a este tipo de 

deficiências. O ideal, tal como a 

entrevistada diz, era a escola 

responder a todos tipos de 

problemáticas, mas só 

respondem principalmente à 

problemática referente à 

deficiência mental, à 

funcionalidade, como nós dizemos, do aluno. Portanto, o estar ou 

não estar numa sala ou numa sala de apoio ou numa sala de 

ensino regular é determinado efetivamente pelo perfil de 

funcionalidade do aluno. E portanto, varia, efetivamente varia, 

em função da dificuldade… Há alunos para quem se justifique o 

estar na sala de aula mais tempo, porque isso tem vantagens em 

termos do seu desenvolvimento pessoal e social em termos das 

suas aquisições e para outros isso, não se justifica. Muito pelo 

contrário, pode ser, digamos, uma situação de alguma maneira 

desajustada, não é? (…) Nós, efetivamente, dedicamo-nos a 

vários tipos de problemática dentro da deficiência mental, 

porque nós não respondemos, como eu já disse, à deficiência 

auditiva nem à deficiência visual, por uma opção, pronto, das 

estruturas, da direção regional, do Ministério da Educação. Há 

efetivamente escolas para responder a esse tipo de situações. O 

que também às vezes é um bocadinho constrangedor, porque se 

os miúdos residem nesta zona, têm que se deslocar para outra 

zona para terem a resposta em função da sua problemática. O 

que também coloca muitas vezes esses problemas depois de não 

inclusão, no meio em que estão. Portanto, o ideal é que 

efetivamente a escola respondesse a todos os tipos de 

problemática, mas nós respondemos essencialmente à 

problemática relativa à deficiência mental, (…) multideficiência 

também (…) um bocado neste sentido.” (Professora A) 



multideficiência. 

Recursos necessários 

para receber alunos com 

NEE 

As condições precisas para receber 

os alunos com NEE apresentadas 

pelos entrevistados, de um modo 

geral, são as materiais e as humanas. 

 A entrevistada A referencia 

que precisam de ter recursos 

e têm que os criar e 

reorganizar os que já têm. As 

condições materiais criam 

barreiras, pois é uma escola 

com uma arquitetura já 

antiga e, por isso, não tem 

elevadores, só escadas, e a 

ligação ente os pavilhões não 

está adaptada para as 

cadeiras de rodas. Vão 

tentando ajustar com 

materiais que têm para 

ultrapassar essa situação 

(exemplo: colocar as aulas 

quase todas no rés do chão, 

pronto, para não ser 

necessário subirem escadas). 

Portanto, as condições 

materiais efetivamente 

causam dificuldade e às 

vezes torna-se difícil 

resolver as situações. Quanto 

às condições humanas 

(professores, funcionários, 

direção) é uma escola, pelo 

“Pronto, é assim: todas as escolas têm que receber os alunos que 

são inscritos na sua área de influência ou de que os pais 

optaram. Portanto, (…) à medida que o aluno matricula-se ou o 

aluno chega pela idade a determinada escola, a escola tem que 

criar as condições para responder a esse aluno. Portanto, se não 

tiver vai ter que criar. Nós estamos constantemente a rever a 

organização e o funcionamento para respondermos a todas as 

situações. É evidente como eu dizia, isto passa pela tal (…) 

direção do agrupamento, não é? E é evidente, da escola que 

rapidamente reorganiza os recursos para responder a todas as 

situações que surgem. Portanto, não podemos (…) não ter 

recursos. Nós temos efetivamente de os criar e reorganizar o que 

temos.(…) Pronto, efetivamente as condições materiais criam 

barreiras. Esta é uma escola com uma arquitetura já um pouco 

ultrapassada. Portanto não tem elevadores, tem escadas, (…) é 

um sistema de pavilhões e portanto a ligação entre os pavilhões 

não está prevista para uma cadeira de rodas. A ligação entre 

pavilhões faz-se com escadas e, portanto, estes alunos têm 

imensas barreiras, portanto as condições materiais, da escola 

(…) efetivamente não são adequadas para a integração. Nós 

temos muitos alunos em cadeira de rodas, neste momento e é 

uma barreira muito grande. Vamos tentando ajustar, temos 

alguns materiais para ultrapassar a situação, colocamos as 

aulas quase todas no rés do chão, pronto, para não ser 

necessário subirem escadas, mas de qualquer maneira são 

condições materiais que, que não acontecem por exemplo numa 

escola que tivesse sido requalificada por exemplo, como as 

secundárias ou uma escola construída de raiz, como algumas EB 

2/3 que existem aqui á volta que já têm de raiz elevadores, já 

estão todos os pavilhões ligados. Portanto, nesse aspeto as 

escolas construídas na última década ou nas últimas duas 



percurso que já fez, que tenta 

responder a todas as 

situações.  

 O entrevistado B indica que 

a escola está dotada de 

recursos humanos, mas se 

for preciso mais há sempre a 

possibilidade de mais algum 

professor, algum 

funcionário. No que diz 

respeito aos espaços físicos 

mostra que devem ser 

criados espaços apropriados 

para que se sintam bem. Para 

o entrevistado as condições 

humanas são excelentes. O 

entanto, há sempre falta de 

condições materiais para a 

escola. 

 Para o entrevistado C as 

condições humanas 

(funcionários, professores) 

são os recursos necessários. 

Quanto às condições 

materiais (salas de aula, que 

são os espaços físicos) são as 

melhores, pois é uma escola 

lotada. Contudo, oferece aos 

alunos pavilhão, salas de 

aula e equipadas com o 

mínimo de materiais, o 

mínimo e algumas até bem 

décadas estão adaptadas. Esta escola já tem 26 anos e portanto 

na altura isto não surgia, pronto, era a construção que havia. 

Portanto, as condições materiais efetivamente deixam-nos 

alguma dificuldade e às vezes não é fácil resolvermos estas 

situações. Quanto às condições humanas, eu penso que esta é 

uma escola pelo percurso que já fez, vem preparada para 

responder a todas as situações. Portanto, condições humanas 

refiro-me aos professores, a funcionários, à direção, toda a gente 

está muito sensibilizada para responder e encontra soluções.” 

(Professora A) 

“Pronto, (…) recursos humanos estará dotada se não tiver 

poderá pedir ao Ministério mais um professor ou mais um 

funcionário, em recursos humanos. Em espaços, pronto, deverá 

criar espaços adequados para que cada um se sinta bem. O 

homem certo no sítio certo. (…) Em relação às condições 

humanas é excelente. (…) A escola (…) está dotada com todas as 

condições. E (…) acho que vivemos hoje um século XXI de total 

integração e de respeito com as pessoas e no aspeto humano 

todos nós damos o máximo. Quanto aos materiais para a 

instituição, (…) há sempre carências. Se nós formos ver os 

discursos feitos no princípio do pós 25 de Abril faltava tudo, hoje 

continuamos com o mesmo discurso, que não tenho isto, não 

tenho aquilo. Quer dizer, há sempre falta de materiais, embora 

eu reconheça que hoje há muito material para ser utilizado pelos 

nossos alunos.” (Professor B) 

“Condições humanas, recursos humanos que tem a ver com 

funcionários, com professores e basicamente são estes os 

recursos necessários. Depois tem a ver também com recursos 

materiais, os recursos materiais que são as salas de aula, que 

são os espaços físicos… (…) As condições não são as melhores 

em termos físicos, (…) porque é uma escola lotada mas oferece, 



equipadas. Realça a 

existência de uma Unidade 

que responde a um conjunto 

de problemáticas de alunos 

que precisam de outro tipo 

de resposta mais específica. 

Voltando aos recursos 

humanos, as auxiliares são 

sempre em número 

insuficiente. Todavia, com 

boa vontade de toda a gente, 

das assistentes operacionais, 

da organização da escola, da 

coordenação do grupo, 

conseguem sempre 

responder com eficácia às 

necessidades dos alunos. 

 A entrevistada D menciona 

as condições de mobilidade, 

acessibilidade, de inclusão 

afetiva e considera que a 

escola tem essas condições 

todas. Apesar das condições 

físicas não serem as 

melhores, considera 

conseguem dar resposta. As 

condições físicas são das 

piores, mas isso não tem sido 

um constrangimento na 

inclusão, porque vivem de 

afetos e procuram dar 

resposta àquilo que os alunos 

sim, oferece aos alunos pavilhão, oferece aos alunos salas de 

aula e equipadas com o mínimo de materiais, o mínimo e 

algumas até bem equipadas. Temos uma Unidade que responde a 

(…) um conjunto de problemáticas de alunos que precisam de 

outro tipo de resposta mais específica e temos essa Unidade que 

responde a esses alunos. (…) Agora passando aos recursos 

humanos, não só os professores de educação especial que 

trabalham com os alunos, são também os professores das outras 

disciplinas e depois temos, claro, as auxiliares que são sempre, 

sem dúvida, em número insuficiente. Contudo, com boa vontade 

de toda a gente, das assistentes operacionais, da organização da 

escola, da coordenação do grupo, conseguimos sempre 

responder com eficácia às necessidades dos alunos…” 

(Professor C) 

“Digamos as condições, são as condições de mobilidade, 

acessibilidade, de inclusão afetiva também e acho que esta 

escola tem essas condições todas… (…) Embora as condições 

físicas sejam a maior desgraça de todos os tempos, acho que nós 

conseguimos sempre dar resposta, nunca recusamos nenhum 

aluno e não há nada que seja impedimento aqui, porque quando 

tem que se carregar em braços, carrega-se em braços… As 

condições físicas são das piores, não são das melhores, mas isso 

também não tem tido muitas implicações na inclusão. Vivemos 

mais de afetos e de dar resposta àquilo que os miúdos precisam. 

E as famílias, nem só os miúdos.(…) As condições humanas são 

excelentes. Esta é mesmo uma escola, inclusive todos os 

professores que cá trabalham dedicam-se com muito amor e com 

muito coração à inclusão. Há sempre exceções, mas até esses 

que são exceção passam a sentir-se mal por serem. São eles os 

diferentes, afinal. E funcionários (…) temos uns funcionários de 

luxo, aqui na educação especial. Não deixo aquelas senhoras 



precisam. As condições 

humanas, para a professora, 

são excelentes. 
 A entrevistada E diz que 

precisam pensar na 

acessibilidade das problemáticas 

dos alunos, porque têm muitos 

alunos de cadeiras de rodas e 

tem uma escola que não é nada 

acessível para estes alunos. 

Considera que até estão bem 

equipados e têm material, mas 

têm carência de rebordos de 

pratos, colheres grossas, com 

punho grosso, etc. Na Unidade 

(de multideficiência) estão 

adaptados quer em termos de 

casa de banho, quer em termos 

de materiais. Relativamente às 

condições humanas refere que há 

um escasso recurso humano para 

dar apoio a estes alunos. 
 O entrevistado F revela que é 

necessário recursos humanos 

(auxiliares, professores, 

professores titulares de turma ou 

diretores de turmas) com 

sensibilidade suficiente para a 

problemática. Diz que seria 

ótimo se tivessem mais duas 

funcionárias. É preciso também 

de meios físicos (de espaços 

saírem por nada deste mundo. (Risos) São as melhores 

funcionárias que eu já conheci até hoje. Tenho uma ótima 

relação com as funcionárias, uma relação de grande amizade. E 

as funcionárias com os alunos, uma relação de grande amor, aí 

nem se trata de amizade, muito amor.” (Professora D) 

“Olha precisa sobretudo pensar na acessibilidade destes casos, 

destes alunos. (…) Temos muitos alunos, eu tenho 5 de cadeiras 

de rodas e tem uma escola que não é nada acessível para estes 

alunos. Começando logo: as turmas funcionam em 2º piso e eu 

não tenho plataforma, não tenho elevador, não tenho nada. Em 

termos de contexto de sala, da Unidade, eu penso que estamos 

bem equipados e temos esse material, mas depois é preciso 

rebordos de pratos, colheres grossas, com punho grosso, pronto, 

isto são tudo especificidades que eles precisam. A escola precisa 

pensar nisto. E temos alunos que dizemos que estamos a inclui-

los e eles não têm sequer todos estes recursos que precisam para 

a sua inclusão na escola. A primeira que salta a primeira vista é 

sem dúvida as acessibilidades, mas temos que pensar que há 

outros alunos com défice cognitivo que precisam também das 

adaptações que não de acessibilidades muitas vezes. Pronto, as 

escolas têm que ver a especificidade desse aluno quando o 

recebe e tentar organizar-se de forma a dar resposta. Nós na 

Unidade temos essa vantagem de estarmos adaptados quer em 

termos de casa de banho, quer em termos de materiais. Para 

aquilo que se vê estamos muito bem equipados e conseguimos 

dar resposta aos alunos que temos. (…) Relativamente às 

humanas temos um escasso recurso humano para dar apoio a 

estes alunos. Os recursos são muito poucos. Há muita 

dificuldade em termos humanos. (…)” (Professora E) 

“(…) Precisa de recursos humanos, tanto auxiliares como 

professores, como professores titulares de turma ou diretores de 



próprios) e precisa, consoante as 

necessidades, consoante a 

problemática, de material 

adaptado). Pensa que não está 

mau de todo, em termos de 

recursos, mas há sempre coisas a 

melhorar, pois seria mais fácil, 

por exemplo, se tivessem um 

elevador ou a rampa de acesso 

para o primeiro andar.  

turmas com sensibilidade suficiente para a problemática. Precisa 

também inevitavelmente de meios físicos. Precisa de espaços 

próprios e precisa consoante as necessidades, consoante a 

problemática de material adaptado. Para funcionar 

corretamente o apoio, alunos com necessidades educativas 

especiais, temos que respeitar a sua problemática e temos que 

fornecer os materiais necessários para poder, para cada um 

poder trabalhar. Temos que criar as condições necessárias para 

ele garantir a frequência do espaço. Cadeira de rodas, 

elevadores…(…) Não está mau. Há sempre coisas a melhorar 

(risos). Agora, seria mais fácil se tivéssemos um elevador, seria 

mais fácil se tivéssemos a rampa de acesso para o primeiro 

andar. A nível de recursos humanos seria melhor se tivéssemos 

mais uma ou duas…” (Professor F) 

Apreciação sobre 

Educação especial / 

Inclusão 

Todos os professores, em traços gerais, 

definem aquilo que entendem por 

educação especial e inclusão escolar. 

Sinteticamente, os entrevistados 

consideram que a educação especial é a 

fundamental, pois trata-se de um auxílio 

e de uma atenção redobrada, isto é, de 

um ensino especializado que procura 

responder às necessidades de cada 

portador de deficiência. E, ainda, a 

inclusão é de extrema importância visto 

que todos precisam de ser acolhidos, 

sem exceção, porque todos têm esse 

direito. 

 Para a professora A, educação 

especial é uma parte da 

educação que qualquer escola 

“A educação especial (…) é uma parte da educação que 

qualquer escola tem que ter. É evidente que o grande desafio é 

que qualquer criança independentemente do problema com que 

nasceu ou com o que lhe surgiu tenha resposta na escola onde 

estaria se não tivesse esse problema. Portanto, é esta sempre a 

ideia e eu acho que é por aí que as escolas têm que se organizar, 

que é efetivamente dar resposta às crianças daquela zona ou que 

(…) os pais optaram por aquela escola. Portanto, no fundo (…) a 

educação especial (…) é uma ajuda, (…) é uma chamada de 

atenção para aquilo que a escola tem que fazer para responder 

aos seus alunos. A inclusão escolar é fundamental e não falamos 

só nos meninos com deficiência. Quando falamos de inclusão 

escolar, eu penso que nós falamos aqui num leque de alunos que 

(…) temos de estar atentos e eu penso que a escola (…) neste 

aspeto e (…) sinto isso começou por responder à educação 

especial, porque (…) os alunos surgiram e começou a 

corresponder, mas com esse trabalho, com esse percurso feito, 



deve ter. É uma ajuda, é uma 

chamada de atenção para aquilo 

que a escola tem fazer para 

satisfazer as necessidades de 

todos os alunos. Refere que a 

escola a inclusão escolar é 

fundamental e não só para 

meninos com deficiência. 

Quando se fala de inclusão 

escolar, fala-se num leque de 

alunos que devemos estar 

atentos. A escola começou a 

responder a muitas outras 

situações que precisavam de 

inclusão escolar. E não é por 

acaso que esta escola tem alunos 

de educação especial, mas tem 

alunos de etnia, tem alunos com 

graves problemas de 

aprendizagem e tem resposta 

para todos.  

 O professor B diz que educação 

especial é dar a cada um aquilo 

que precisa. Para ele a inclusão 

na escola regular é o sítio mais 

adequado para o 

desenvolvimento da criança. 

 Na opinião do professor C, a 

educação especial é o anda 

sempre um passo à frente das 

outras áreas. Proporciona um 

ensino individualizado, atende às 

com a educação especial, começou a responder-se a muitas 

outras situações que precisavam de inclusão escolar. Não é por 

acaso que esta escola tem alunos de educação especial, mas tem 

alunos de etnia, tem alunos com graves problemas de 

aprendizagem e temos resposta para todos. Portanto, para todos 

nós vamos encontrando respostas, temos cursos específicos de 

educação e formação que no fundo vêm permitir a tal inclusão 

escolar de todos e penso que esta criação destas respostas todas 

nesta escola tem muito a ver com o percurso que a escola fez 

para responder aos alunos de educação especial.” (Professora 

A) 

“A educação especial, portanto, é dar a cada um aquilo que 

necessita. O que pensa da inclusão? Eu acho que é o sítio certo. 

Se fosse meu filho, era aqui que estava, era nesta escola. A 

inclusão na escola regular que é o sítio mais adequado para o 

desenvolvimento.” (Professor B) 

“Educação especial é cada vez mais, mesmo nos dias de hoje, 

tão importante quanto qualquer outra área. A educação especial 

já é vista (…) quase como uma área disciplinar que faz parte, 

portanto. É tão importante como as outras áreas, faz parte 

integrante do processo global. Na minha opinião, a educação 

especial é o que vai, anda sempre um passo à frente das outras 

áreas, eu sei que é um bocado arriscado dizer isto, mas é 

verdade, (…) proporciona um ensino individualizado, atende às 

necessidades individuais de cada um, não esquecendo o todo e 

era isso que todas as outras áreas, era isso que o ensino no 

geral, o ensino regular deveria fazer. Devia de haver uma 

estratégia delineada, (…) e há cada vez mais, no sentido de se 

atender às necessidades individuais e não de pegar-se num 

programa e dar-se o programa da mesma maneira para todos os 

alunos como se eles (…) tivessem todos a mesma capacidade 



necessidades individuais de cada 

um, não esquecendo o todo. É 

fazer a diferenciação, é pegar 

nas características de cada um, 

trabalhar com essas 

características e dar a esse aluno 

aquilo que ele precisa. E ao se 

fazer isto obviamente que se está 

a incluir, tal como o entrevistado 

refere. A inclusão, para ele, é ter 

na escola todas as características 

sem que essas características se 

notem, mas atendendo a que elas 

existem, não as esquecendo, não 

as ignorando. Isso é incluir e 

proporcionar ao aluno a 

participação em todas atividades 

da escola. 

 Para a professora D, educação 

especial é uma educação mais 

cuidada, é uma educação mais 

afetiva, de maior entrega, de 

maior preocupação, de pensar 

todos os dias no projeto de vida 

dos meninos. A inclusão ainda 

tem muito para andar, segundo a 

entrevistada. Ainda há muita 

coisa para fazer. O essencial era 

começar por mudar 

mentalidades. Acabar com a 

filosofia do “coitadinho”. Eleva 

que é urgente começar a criar 

como se tivessem todos a mesma estrutura e a educação especial 

é isso que faz, faz a diferenciação. Para mim é mesmo isso, é 

fazer a diferenciação, é pegar nas características de cada um, 

trabalhar com essas características e dar a esse aluno aquilo que 

ele precisa. É isso que para mim é educação especial. E ao 

fazermos isto obviamente que estamos a fazer a inclusão. A 

inclusão (…) é termos na escola todas as características sem que 

essas características se notem, mas atendendo a que elas 

existem, não as esquecendo, não as ignorando. É isso incluir e 

proporcionar ao aluno, com maior ajuda, com maior facilitismo, 

com menor facilitismo que possa participar em todas atividades 

da escola.” (Professor C) 

“Educação especial é educação. É uma educação mais cuidada, 

é uma educação mais afetiva, de maior entrega, de maior 

preocupação, de pensar todos os dias no projeto de vida destes 

meninos, desenhar todos os dias. A gente cai na cama e pensa “o 

que é que eu vou fazer para o futuro desta criança”, é um 

bocado projetar sempre o amanhã deles, sempre. Eu, na minha 

cabeça é: sempre projetar o amanhã, porque os outros meninos 

vão construí-lo no dia a dia, não é? Vão construir o seu futuro, 

têm os seus projetos de vida. E para estes meninos da educação 

especial, temos que ser muito nós, com os pais, mas nós 

principalmente estamos todos os dias com eles, todos os dias a 

desenhar o projeto de vida para eles, para o futuro. Isto é para 

mim a educação especial. (…) A inclusão ainda tem muito para 

andar. (…) Ainda há muita coisa para fazer, embora em relação 

àquilo que eu vivi há 15 anos atrás, já temos evoluído muito, mas 

foram 15 anos, não é? É um processo que está a ser muito lento, 

(…) aqui no nosso país, apesar de nós termos uma das melhores 

leis para a deficiência, para apoio à deficiência, mas só está lá 

na gaveta dos senhores ministros, mas temos uma das melhores 



condições para que eles possam 

fazer tudo o que as outras 

pessoas fazem. 

 A professora E refere que em 

relação há 10 anos atrás, a 

educação especial/inclusão está 

muito boa, porque as 

mentalidades estão a mudar-se. 

As pessoas já entendem que há 

um direito que estes alunos têm, 

o que é muito bom. Diz que 

estamos num bom caminho, mas 

ainda vamos ter muitos anos de 

luta, de conquistas de coisas 

muito boas para estes alunos, 

porque eles precisam de tudo e 

do empenho de todos. A 

educação especial é uma 

dedicação com muito 

profissionalismo.  

 Por último, para o professor F, 

educação especial é uma 

educação especializada para 

determinadas características, 

para determinadas problemáticas 

e que se tenta através de apoios, 

ajudas, o que for necessário 

garantir que o aluno sinta o 

sucesso. E, para ele, a inclusão é 

garantir, permitir a frequência do 

estabelecimento de ensino de 

educação como qualquer outro 

leis da Europa, já foi a melhor, agora estará para aí em segundo 

lugar. Ainda há muito para fazer. Isto passa-se porquê? O que é 

que há a fazer em primeiro lugar? Mudar mentalidades. Acabar 

com esta filosofia do “coitadinho”, porque eles não são 

“coitadinhos”. Nós entre nós, também não somos iguais, não é? 

Entre nós não somos iguais. E eles entre eles também não são 

iguais. E entre nós também não são diferentes. Porque ninguém é 

igual a ninguém. Se nós entendêssemos a vida assim havia mais 

respeito mesmo da própria sociedade por eles, não é? Não é 

olhar e «ai o “coitadinho”, o “coitadinho”, o “coitadinho” 

não». Vamos criar condições para que eles, para que ele possa 

fazer tudo o que as outras pessoas fazem. Fazem de forma mais 

lenta? Ora com certeza. Eu, também, andei já não sei quantas 

vezes para aprender a nadar e ainda não consegui, não é? Tenho 

as minhas limitações. Por medo? Porque apanhei algum susto 

em pequeno? Não sei, se calhar tenho de ir para algum 

psicólogo por causa disso, mas pronto, eles têm o tempo deles 

(…) e nós também temos o nosso tempo. O tempo não é igual de 

uns para os outros. O tempo deles é o tempo deles, o nosso tempo 

é o nosso tempo. Pronto, há muita coisa a fazer ainda. As 

mentalidades, eu penso que é o principal. Se conseguirmos 

mudar a mentalidade das pessoas em relação a estes meninos se 

calhar dávamos um grande passo.” (Professora D) 

“Acho que ainda não está nada feito em termos de inclusão 

destes alunos. Acho que estou triste pela situação ainda que a 

educação especial neste momento tem. Está ótimo em relação a 

quando eu comecei, em relação há 10 anos atrás, estamos 

excecionais, as mentalidades estão a mudar-se, já não andamos 

a pedinchar alguma coisa para. As pessoas já entendem que há 

um direito que estes alunos têm, já é muito bom. Depois partimos 

para a sociedade, a sociedade também não está ainda 



aluno. E para isso é necessário 

fazer adaptações de vária ordem, 

mas têm que ser feitas para 

poder frequentar na íntegra a 

escola. Só assim é que realmente 

está incluído. 

preparada, não está para outros problemas, para outra 

diversidade. Portanto, para esta que passa por ser também um 

grupo um bocado marginalizado, também não há muita abertura, 

mas temos conquistado muita coisa, muita coisa. Portanto, acho 

que estamos num bom caminho, vamos ter muitos anos ainda de 

luta, de conquistas de coisas muito boas para estes alunos, 

porque eles precisam de tudo e de todo o nosso empenho. (…) 

Olha é uma dedicação com muito profissionalismo. É um 

bocadinho (…) dedicação com muito profissionalismo, porque 

eles merecem.” (Professora E) 

“É uma educação especializada para determinadas 

características, para determinadas problemáticas e que se tenta 

através de apoios, ajudas, o que for necessário garantir que o 

aluno se sinta o sucesso. A inclusão: garantir, permitir-lhe a 

frequência do estabelecimento de ensino de educação como 

qualquer outro aluno. Muitas vezes para isso temos que fazer 

adaptações de vária ordem, mas têm que ser feitas para poder 

frequentar na íntegra a escola. Só assim que realmente está 

incluído.” (Professor F) 

Descrição de criança com 

NEE 

Os entrevistados descrevem uma criança 

com necessidades educativas especiais 

como alguém que precisa de mais ajuda, 

atenção, de carinho, afeto, etc. 

 Para a entrevistada A, uma 

criança com necessidades 

educativas especiais é uma 

criança que precisa de mais 

ajudas, de mais apoios para fazer 

o que os outros fazem (crescer e 

ser feliz, estar integrada na 

escola). É uma criança que tem 

“Uma criança com necessidades educativas especiais é uma 

criança que efetivamente precisa de mais ajudas, de mais apoios 

para fazer o que os outros fazem. Ou seja, crescer e ser feliz, 

estar integrada na escola. Portanto, a escola tem que encontrar 

respostas para essa criança, porque é uma criança que tem 

direito a uma resposta como todas as outras. Tem direito a vir 

para a escola e aprender como as outras. É evidente que vai 

aprender aquilo que precisa de aprender, assim como os 

outros.” (Professora A) 

“Eu penso que todos nós temos necessidades educativas 

especiais. Todos sem exceção. Uns sobredotados, outros os 



direito a uma resposta como 

todas as outras. 

 Para o entrevistado B todos nós, 

sem exceção, temos 

necessidades educativas 

especiais. Todos nós precisamos 

de educação especial. 

 Uma criança com necessidades 

educativas especiais, para o 

entrevistado C, é uma criança 

como qualquer outra que tem 

apenas uma ou outra 

particularidade, assim como as 

outras têm. É uma criança que 

apenas precisa de outros meios 

para alcançar as mesmas coisas. 

 Para a entrevistada D, uma 

criança com NEE é uma criança 

que necessita de outros meios 

para atingir determinados 

objetivos. 

 A entrevistada E considera que 

um aluno com NEE é acima de 

tudo um aluno que precisa de 

estratégias muito específicas, 

muito diversas para conseguir 

participar nas tarefas do dia a 

dia. Têm direito a participar tal e 

qual como os outros o fazem. 

 Para o entrevistado F é uma 

criança que por alguma razão de 

ordem cognitiva, física, visual 

menos dotados. Todos precisamos de educação especial, é a 

resposta educativa para todos. Todos no sítio certo, na hora 

certa.” (Professor B) 

“Uma criança com necessidades educativas especiais é uma 

criança como qualquer outra que tem apenas uma ou outra 

particularidade, assim como as outras têm. A diferença (…) é 

que qualquer criança tem as suas particularidades, (…) as suas 

especificidades (…). (…) Estas crianças têm uma especificidade 

comprovada muitas das vezes e que trás, carrega algumas vezes 

esse rótulo, esse peso de ser, de ter aquela estampa, de ter 

aquele, o nome daquela doença, o nome daquele síndrome, o 

nome daquela problemática, mas não é nada mais nada menos 

que uma criança como as outras com as suas especificidades. 

Uma criança de educação especial, com necessidades educativas 

especiais, é uma criança que precisa de outros meios para 

alcançar as mesmas coisas, só, mais nada. Precisa de outros 

meios para alcançar as mesmas coisas. Só isto, mais nada.” 

(Professor C) 

“(…) Uma criança com necessidades educativas especiais é uma 

criança que necessita de outros meios para atingir determinados 

objetivos.” (Professor D) 

“Olha é um aluno, acima de tudo é um aluno que precisa de 

estratégias muito específicas, muito diversas (…) para conseguir 

participar nas nossas tarefas do dia a dia. É dar-lhes 

oportunidade para que eles façam exatamente o que os outros 

façam, de acordo com a sua medida, de acordo com a sua 

capacidade, com o seu desempenho, nada de exigir de mais, mas 

ele tem direito a participar. Dentro da sua capacidade ele tem 

direito a participar mais que poder tal e qual os outros o fazem, 



em determinado momento ou 

para sempre está privada de 

beneficiar de tudo o que teria se 

fosse entre aspas normal. 

perfeitamente.” (Professora E) 

“(…) Qualquer criança em determinado momento precisa, pode 

ser uma criança de necessidades educativas especiais, pode ser 

de caráter prolongado ou não. Ou seja, o que é uma criança com 

necessidades educativas especiais? É uma criança que por 

alguma razão de ordem cognitiva, física, visual em determinado 

momento ou para sempre está privada de beneficiar de tudo o 

que teria se fosse entre aspas normal, ok?” (Professor F) 

Dificuldades sentidas 

pelos professores na 

interação com os alunos 

com NEE 

Os principais obstáculos apresentados 

pelos professores, na sua maioria, são o 

pouco tempo que às vezes têm no que 

toca ao conhecimento do aluno; o 

facilitismo em que vivemos, daí não 

existir um esforço (por parte dos alunos) 

para conquistar o trabalho, as coisas; os 

recursos (por exemplo, materiais); a 

falta de comunicação correta também é 

um entrave, entre outros. 

 Os principais obstáculos para a 

professora A muitas vezes 

devem-se ao pouco tempo que 

estão com os alunos. E as 

estratégias que faz para tentar 

superar essa dificuldade é 

começar a dedicar-se mais 

tempo à situação, aos alunos. 

 Segundo o professor B vivemos 

numa época de muito facilitismo 

e, por isso, não existe um 

empenho para o trabalho, para 

conquistarem as coisas, o 

“Muitas vezes, eu penso que estes obstáculos advêm também da 

própria limitação, não é? Portanto, são muitas vezes estas as 

dificuldades. E também muitas vezes tem a ver com os ambientes 

restritos em que os alunos vivem. Portanto, eu acho que o facto 

de os alunos poderem ter diferentes experiências também ajuda a 

relação com eles. Por isso, quanto menos tempo nós estamos 

com eles, mais difícil é esta relação. Portanto, eu acho que os 

principais obstáculos muitas vezes se devem ao pouco tempo que 

nós acabamos por estar com eles. Na minha perspetiva, não é? 

Mas, mas não sei. (…) É evidente, as estratégias passam muitas 

vezes por um dedicar mais tempo à situação. Eu acho que 

quando nós professores dedicamos mais tempo a conhecer os 

alunos, nós encontramos as estratégias para superar as 

dificuldades. Muitas vezes é esta falta de tempo, esta pressa 

muitas vezes em conseguir resultados e os alunos têm um ritmo 

de aprendizagem lento e o estar atento a isso, estar atento a esse 

ritmo de aprendizagem, a persistência para que efetivamente as 

coisas se ultrapassem, o envolvimento o mais possível do 

contexto da família, só assim é que é possível superar as 

dificuldades. Portanto, é preciso esta intervenção no fundo na 

família, no meio em que eles estão, a persistência e, pronto, no 

fundo, o tempo, o tempo.” (Professora A) 



trabalho. E uma das estratégias é 

falar com os pais, alertando-os 

para a necessidade ajudarem no 

processo educativo. 

 Para o professor C, os principais 

obstáculos têm a ver com os 

recursos materiais, com a falta 

de vários recursos não podem 

desenvolver as estratégias com 

os alunos. Uma das estratégias 

para tentar superar é usar o que 

está disponível, tentar ser 

criativo, usar os materiais que 

estão disponíveis, quer nos 

espaços que frequenta quer 

noutros espaços anexos à escola, 

tais como: biblioteca, sala de 

recursos, computadores. Ou 

então recursos que o próprio 

professor traz de casa, no que 

toca a livros, no que toca a cd’s 

com jogos interativos ou com 

jogos didáticos. 

 O obstáculo da professora D é a 

falta de condições físicas. Mas 

para superar isso, a professora 

inventa coisas, isto é, quando 

não há determinados recursos, 

inventa-os. Arranja maneira e 

inventa novas formas de fazer as 

coisas.  

 Para a entrevistada E, a 

“É de facto um problema social que hoje em dia existe. Vivemos 

uma época de facilitismo, do ter, do possuir, daí não haver de 

facto um empenho para o esforço, para o trabalho. A grande 

dificuldade que eu tenho é que as pessoas não estão habituadas a 

esforçar-se, mas isso não é só para os meninos de educação 

especial é para todos. Vivemos uma época de certo facilitismo 

onde tudo está feito por natureza, não é? (…) Pois, é uma 

conversa com os pais, alertando aos pais para a necessidade de 

também me ajudarem no processo educativo.” (Professor B) 

“Normalmente tem muito a ver com os meios, com os recursos. O 

contato inicial é sempre um desafio, depois de ter sido 

estabelecido o contato inicial e de estabelecermos a empatia com 

o aluno, os recursos materiais são sempre (…) um entrave, os 

espaços físicos, as salas de aula, a partilha das salas de aula, 

mesmo os recursos que existem ou não existem para podermos 

desenvolver as nossas estratégias são a grande dificuldade que 

tenho com os alunos. (…) Normalmente tento usar o que está 

disponível, tentamos ser criativos, usar os materiais que estão 

disponíveis, quer nos espaços que nós frequentamos quer noutros 

espaços anexos à escola: biblioteca, sala de recursos, 

computadores… ou então recursos que eu próprio trago de casa: 

no que toca a livros, no que toca a cd’s com jogos interativos ou 

com jogos didáticos. Normalmente, é dessa forma que tento 

superar.” (Professor C) 

“O primeiro obstáculo é a falta de espaço para a gente se 

organizar em ateliers ou gabinetes, porque às vezes estão três 

professores a dar apoio na mesma sala. Isso é o primeiro 

obstáculo é a falta de condições físicas. (…) É impossível a 

perfeição, mas pronto, vamos tentando. (…) Eu na minha relação 

com eles não. (…) Porque uso autoridade, não é autoritarismo, é 

autoridade e eles respeitam-me. Mas eu ponho-me muito ao nível 



comunicação é a principal 

dificuldade, pois os alunos da 

Unidade comunicam, mas não 

verbalizam o que se torna um 

entrave. O facto de eles não 

falarem não quer dizer que não 

comuniquem, porque basta um 

choro para comunicar e com 

estes alunos é muito peculiar, 

porém torna-se sempre difícil. 

Como solução, refere a 

sensibilidade, ou seja, nestes 

casos deverá existir uma 

sensibilidade muito grande para 

haver feedback e para o aluno 

sentir que os professores estão 

com eles, que estamos a 

comunicar com eles. 

 O entrevistado F diz que o seu 

obstáculo maior é com a 

medicação, pois os alunos 

precisam de uma atenção 

peculiar no que toca à saúde. E 

tem a grande preocupação de 

saber as horas que têm de tomar, 

se a medicação surte efeito ou 

não. Para isso, normalmente 

individualiza cada caso, ou seja, 

cada caso é um caso e só assim é 

que consegue estudar cada um 

dos alunos. 

deles e (…) é um tempo de trabalho com muita diversão. Nós 

divertimo-nos imenso a trabalhar eu e os meus alunos. Sempre, 

eles sabendo que eu sou a professora e que eles têm de respeitar 

os adultos, sempre na base do respeito, mas com muita diversão 

e trabalhamos. (…) Nós fazemos, nós inventamos coisas. (…) 

Aliás costuma a dar sempre uma “guerra” quando algumas 

pessoas: “ai o menino não foi a esta atividade, porque estava a 

chover…” Arranjem, inventem, criem. Eu vi no outro dia na 

rádio uma coisa muito gira, que foi, se pegarmos na palavra 

CRISE e lhe tirarmos o “S” fica CRIE, não é? E quando nós não 

temos determinados recursos há que inventá-los. Arranjem-se 

maneiras e inventem-se novas formas de fazer as coisas, peguem 

nos alunos. Se o problema é a chuva, metem-lhe sacos plásticos, 

cortam em cima e enfiem tipo casaco plástico ou alguma coisa, 

um guarda-chuva e façam com que as crianças consigam fazer 

aquilo que os outros fazem.” (Professora D) 

“Com estes alunos, a comunicação, porque não tenho feedback, 

tenho comunicação, mas não há verbalização. Portanto, a 

verbalização é sempre um impeditivo, não é? Vão ser com 

gestos, vão ser com sinais, vai ser com pistas visuais e pistas 

auditivas. (…) O facto de eles não falarem não quer dizer que 

não comuniquem. Basta um choro para comunicar e com estes 

alunos é muito peculiar (…). E tem que haver uma sensibilidade 

muito grande para haver feedback e para o aluno sentir que nós 

estamos com eles, que estamos a comunicar com eles. A 

comunicação é fundamental, não é por acaso que a comunicação 

é (…) das competências que se trabalha numa Unidade.” 

(Professora E) 

“Em relação aos alunos não há grandes problemas, depende, 

mais um ou outro como está emocionalmente, se a medicação 

está a surtir ou não efeito, é mais nesse contexto. (…) 



Individualizados, normalmente, ou seja, cada caso é um caso, é 

mesmo individualizado.” (Professor F) 

Atividades destinadas aos 

alunos com NEE 

promovidas pela escola 

Os entrevistados referem que os alunos 

com NEE participam em atividades 

promovidas pela escola com os alunos 

do ensino regular e quem os motiva a 

participar na sua maioria são os 

professores (diretor de turma e o 

professor de educação especial). Todos 

consideram que esta 

participação/convívio/partilha é um 

fator muito importante para o 

desenvolvimento pessoal dos portadores 

com deficiência. 

 A professora A diz que de uma 

forma geral todos os alunos 

participam em atividades. Vão 

ao teatro com os colegas, vão a 

visitas de estudo. O aluno está 

lá, participa parcialmente na 

atividade, mas é importante para 

ele, ajuda muitas vezes a 

interiorizar determinado tipo de 

regras, a ter uma referência de 

normalidade, porque também 

estar no meio dos outros ditos 

normais também é importante. 

Quem os motiva são todos os 

profissionais, mas o professor de 

educação especial é o primeiro a 

estar atento. Considera que o 

“Sim, sim. De uma forma geral, todos os alunos, mesmo aqueles 

que têm um currículo específico individual, portanto que no 

fundo desenvolvem disciplinas diferentes, esses alunos também 

vão à sala de aula, e portanto também participam em atividades. 

Vão ao teatro com os colegas, vão a visitas de estudo, porque é 

assim: mesmo que eles não desenvolvam a atividade na 

globalidade, eles participam e como se costuma dizer o tal 

conceito de participação parcial é importante. Portanto, o aluno 

está lá, participa parcialmente na atividade, mas é importante 

para ele, ajuda muitas vezes a interiorizar determinado tipo de 

regras, a ter uma referência de normalidade, porque também 

estar no meio dos outros ditos normais também é importante. 

(…) Todos, em geral. É evidente que é o professor de educação o 

primeiro a estar atento e tem que estar o professor da própria 

turma também, nós temos isso também, temos os professores da 

turma onde o aluno está integrado. Estar atento que vai 

desenvolver uma atividade diferente e nessa atividade o aluno 

pode participar também, ou mais tempo, ou de uma forma 

diferente. E então, claro, temos que nos organizar, conversamos 

muitas vezes. Então, nesse momento de recorrer a um 

funcionário ou a um professor extra para, efetivamente, que isso 

aconteça. Porque eu acho que aqui toda a gente tenta motivar 

para que eles participem com o grupo. (…) É assim, cada caso é 

um caso. É evidente, mas eu penso que esse relacionamento é 

fundamental, estas crianças têm que ser reconhecidas, 

conhecidas na sociedade e muitas vezes este relacionamento é a 

base para depois esse processo. Portanto, de alguma maneira 

parece-me que este relacionamento tem que ser incentivado, 

porque depois eles ficam, no fundo, amigos para toda a vida, 



relacionamento destes alunos 

com os alunos com os do ensino 

regular é fundamental, porque 

estas crianças têm que ser 

reconhecidas, conhecidas na 

sociedade e muitas vezes este 

relacionamento é a base para 

depois esse processo. Eles ficam, 

no fundo, amigos para toda a 

vida, ficam conhecidos, ajudam-

se e isso é fundamental. 

 O professor B também realça 

que os alunos participam sempre 

em atividades com os alunos do 

ensino regular. E todos motivam 

para tal, pois há um bom espírito 

de equipa. E, ainda, pensa que é 

importante e fundamental o 

relacionamento destes alunos 

com os outros. Aliás, menciona 

que essa participação é outro 

currículo (natural) para eles. 

 O professor C também salienta 

que normalmente estes alunos 

são integrados nas atividades, 

são incluídos nas atividades da 

turma e da escola. Quando existe 

uma visita de estudo estes alunos 

participam da mesma forma que 

os colegas da turma participam. 

Estão lá também, claro que o 

contributo é diferente, o 

ficam conhecidos, ajudam-se e isso é fundamental.” (Professora 

A) 

“Sim, sim, tem havido participação sempre com o ensino 

regular, sempre privilegiando o modelo da normalidade, não é? 

(…) É um espírito de equipa. (…) Já há muitos anos se falava 

nas equipas de ensino integrado, são equipas, são 

multidisciplinares, são várias pessoas que se reúnem, mas que 

hoje é o consenso natural, onde está tudo, vai tudo comer à 

mesma cantina, toda a gente utiliza a mesma casa de banho, não 

há casas de banho para uns ou para outros, não há espaços 

diferenciados. É toda a gente a partilhar os mesmos espaços. 

(…) Eu acho, aliás, é um outro currículo, há o currículo formal e 

este é o currículo, digamos, natural que é a relação das crianças 

uns com os outros, em sala de aula, no recreio, em outras 

atividades. Penso que é importante e fundamental.” (Professor 

B) 

“Sim, mas também existem atividades (…), são poucas, (…) que 

são dirigidas apenas para alunos de educação especial, mas 

normalmente estes alunos são integrados nas atividades, são 

incluídos nas atividades da turma e da escola. Quando existe 

uma visita de estudo estes alunos participam da mesma forma 

que os colegas da turma participam. Quando eu digo da mesma 

forma, no sentido que estão lá também, claro que o contributo é 

diferente, o contributo deles é diferente, mas estão incluídos 

nessas atividades, sem dúvida, sempre. (…) Sim, é um trabalho 

que tem vindo a ser feito e já está instituído. Normalmente é o 

professor da disciplina ou o diretor de turma que vai chamar 

aquele aluno, que vai incluir aquele aluno de forma natural. (…) 

Sim, tem muito a ver também com os traços de personalidade de 

cada um, eles são tímidos como os outros são tímidos, são 

extrovertidos como os outros são extrovertidos e são esses traços 



contributo deles é diferente, mas 

estão incluídos nessas 

atividades. Habitualmente é o 

professor da disciplina ou o 

diretor de turma que vai chamar 

aquele aluno, que o vai incluir 

aquele aluno de forma natural. 

Considera importante o 

relacionamento entre uns e 

outros alunos, porque não estão 

isolados dos colegas, eles estão 

no intervalo com os colegas, 

misturam-se e convivem, não 

existe nenhuma segregação.  

 A professora D também salienta 

que participam todos juntos e os 

alunos do ensino regular ficam a 

ganhar muito quando têm estes 

colegas na turma. São todos os 

profissionais que motivam os 

alunos. E os alunos gostam 

muito porque sentem-se 

valorizados. Em relação à 

opinião acerca da relação entre 

os alunos, ela refere que os há 

uma idade em que os alunos do 

ensino regular são muito cruéis e 

fazem questão de fazer com que 

os colegas se sintam mal. Depois 

são grandes amigos deles, 

ajudam-nos imenso. De resto, 

têm fases, mas considera 

de personalidade que depois definem o relacionamento que eles 

vão ter com os colegas, não é propriamente a problemática, mas 

eles não estão isolados dos colegas, eles estão no intervalo com 

os colegas, misturam-se e convivem (…), não existe assim 

nenhuma segregação nesse sentido.” (Professor C) 

“Sim senhora… Todos juntos e os alunos do ensino regular 

ficam a ganhar muito quando têm estes colegas na turma. (…) 

Todos nós. Todos nós motivamos para que eles participem. E 

eles gostam, eles gostam muito. Gostam muito de se sentir 

valorizados. (…) Olhe, o que me tem dito a minha experiência é 

que depende das fases de desenvolvimento deles, dos outros 

meninos da turma. Há uma idade em que eles são muito cruéis, 

são mesmo mauzinhos. São cruéis, fazem questão de fazer com 

que os colegas se sintam mal, mas mesmo entre eles. Depois são 

grandes amigos deles, ajudam imenso, gostam que eles vão às 

aulas com eles, às vezes vêm busca-los, às vezes distribuem-se 

tarefas e eles voluntariamente… (…) Nós também trabalhamos 

muito isso, os diretores de turma são as pessoas mais 

importantes a nível da inclusão destas crianças na turma. O 

diretor de turma é a imagem da forma como a turma interage 

com os meninos da educação especial dele. De resto, têm fases… 

(…) Importantíssimo. Acho que é a parte que temos sempre de 

trabalhar em primeiro lugar.” (Professora D) 

“Perfeitamente. Todas as atividades planeadas, eles têm 

participação de acordo com a sua funcionalidade. (…) Nós, nós. 

(…) É muito bom, é muito bom. Aliás, os outros têm (…) um 

papel de superproteção, de proteger um bocadinho, que eles 

acham que estão num patamar um bocadinho diferente, precisam 

de alguns cuidados e então protegem um bocadinho. Eles fazem 

isso mesmo: é ajuda-los a participarem e se é preciso mobilizar 

as cadeiras para um lado ou para o outro, eles estão atentos e 



importante e acha que é a parte 

que se deve trabalhar em 

primeiro lugar. 

 A professora E também diz que 

os alunos têm participação de 

acordo com a sua 

funcionalidade. E quem os 

motiva são os professores. E é 

muito bom o relacionamento 

deles com os do ensino regular, 

pois os outros têm um papel de 

superproteção. Eles ajudam a 

participarem. 

 Por fim, o professor F alude que 

normalmente as crianças 

frequentam as atividades com as 

suas turmas de referência. Tem 

alguns alunos que são os 

próprios motivadores para a 

participação em atividades, 

querem mesmo e tem outros que 

não gostam de ir para a turma. O 

professor tenta que eles 

contactem, interajam com os 

outros porque é sempre bom. 

 

ajudam um bocadinho neste trabalho.” (Professora E) 

“Sim, sim, sim. Normalmente frequentam essas atividades com as 

suas turmas de referência. (…) Cada caso é um caso e temos 

situações diferentes. Temos alguns alunos que querem mesmo e 

temos outros que não gostam de ir para a turma. (…) Tentamos 

acima de tudo que eles contactem, interajam com os outros…” 

(Professor F) 

Barreiras arquitetónicas 

existentes na escola 

A maioria das barreiras que os 

professores expõem são barreiras 

arquitetónicas (rampas muito 

acentuadas que não têm cobertura até ao 

refeitório; muitos degraus nos pavilhões 

para o 2º andar; falta de elevadores; 

“É assim, passa muitas (…) por medicação. Alguns às vezes têm 

de tomar medicação para (…) estarem mais calmos, muitas vezes 

passa por nós organizarmos o espaço de uma outra maneira. 

Portanto, os próprios horários têm que prever que as horas de 

apoio sejam em horas em que eles estão mais concentrados, 

também é importante. Muitas vezes também o facto de às vezes 



etc.) que impossibilitam a acessibilidade 

e a mobilidade, principalmente, dos que 

utilizam a cadeira de rodas. Como 

facilitadores, apresentam o transporte 

disponibilizado pela Câmara Municipal 

para transportar os alunos de casa-

escola e vice-versa; o tratorino em 

substituição do elevador; os fatores 

humanos; para os alunos com 

multideficiência a Unidade torna-se uma 

facilidade; as rampas de acesso que 

estão descobertas, apesar de não ter 

cobertura, também ajudam a transportar 

os alunos. 

 A entrevistada A refere que o 

não ter o transporte é uma 

barreira. Um aluno que não tem 

autonomia para vir no transporte 

escolar, eles falam com a 

Câmara essa questão e ele passa 

a ter um transporte adaptado. 

Como facilitadores fala dos 

recursos humanos. 

 As barreiras que o professor B 

menciona são as que 

eventualmente podem surgir ao 

longo do dia, mas que têm que 

as ultrapassar e à partida não são 

barreiras segregadoras. Como 

facilidades fala do espaço 

natural, do convívio natural à 

mesma mesa, na mesma cantina, 

arranjarmos uma ajuda para que eles (…), por exemplo, possam 

ir para a piscina, não de carrinha, mas com o auxiliar que o 

acompanha. Isto muitas vezes facilita que eles vão estando mais 

no meio dos outros, em vez de irem separadamente, podem ir 

com os outros, acompanhados por uma funcionária. Portanto, 

será um bocadinho este tipo de situação que pergunta aqui, não? 

Barreira muitas vezes pode ser a barreira física, não é? 

Portanto, pode ser às vezes (…) ele não ter a alimentação 

adequada em casa e nós temos que cuidar disso, portanto há 

diferentes tipos de barreiras, podem por exemplo, não ter o 

transporte e nós temos que o resolver. Um aluno que não tem 

autonomia para vir no transporte escolar, temos que resolver e 

resolvemos com a Câmara essa questão. Ele passa a ter um 

transporte adaptado e vem. Portanto, (…) às vezes a meio do ano 

surge-nos um aluno transferido e é preciso reorganizar o 

transporte. Nós reorganizamos (…), ou seja, tentamos que isso 

não seja uma barreira para que ele venha à escola. Portanto, há 

todo este grande leque de atenções que temos que estar atentos, 

não é? Porque muitas vezes é uma barreira, o aluno não vem 

sozinho para a escola, (…) não vem porquê? Porque não tem 

autonomia ou porque efetivamente tem problemas de mobilidade, 

não é? E então, tentamos organizar… Portanto, será um 

bocadinho nesse sentido.” (Professora A) 

“Eu penso que barreiras há muito poucas, se existem barreiras 

são barreiras que surgem mas que temos de transpor, não é uma 

barreira, digamos, segregadora à partida, instituída, formal. As 

facilidades, pronto, é o espaço natural, é o convívio natural à 

mesma mesa, na mesma cantina, nos mesmos espaços, nos 

mesmos corredores, com os mesmos ruídos, com a mesma cor, 

com a mesma luz, com o mesmo sol, é isto que é facilidade de 

integração que é barata e que está ao alcance de todos. (…) Eu 



nos mesmos espaços, nos 

mesmos corredores, com os 

mesmos ruídos, com a mesma 

cor, com a mesma luz, com o 

mesmo sol. Diz que isto é 

facilidade de integração barata e 

que está ao alcance de todos. 

 A construção e os acessos às 

salas de aula são as barreiras 

principais que o professor C 

exibe. Isto é, a enorme 

quantidade de degraus e as salas 

de aula que são no andar de cima 

que se torna difícil o acesso. 

Como facilitadores, existe o 

tratorino e os recursos humanos. 

 A professora D começa por 

apresentar a família como uma 

barreira, explicando que existem 

muitas famílias que são uma 

barreira, porém existem outras 

que são uma facilidade. Porque 

quando as famílias são difíceis 

(quando não participam na vida 

escolar do filho) torna-se uma 

complicação, mas quando as 

famílias mostram interesse e 

acompanham a vida escolar dos 

seus torna-se tudo muito mais 

fácil. As barreiras arquitetónicas 

também são um problema maior 

(não há rampas de acesso à 

penso que não precisamos de grandes tecnologias nem de muito 

dinheiro para se fazer educação. Com materiais bem simples e 

nós temos experiências de ir até à unidade de reciclagem (…) 

buscar materiais para trabalhar (…) e outros objetos que nos 

permitem fazer trabalhos de desenvolvimento cognitivo ou 

desenvolvimento motor, desenvolvimento da acuidade visual, 

descriminação de tamanhos de cores de formas, tudo com 

materiais reutilizáveis que estão como eu digo no próprio 

ecoponto.” (Professor B) 

“Sim, na nossa escola são evidentes, por exemplo: a construção 

e os acessos às salas de aula, nós temos aqui alunos, vários 

alunos (…) com dificuldades motoras e que necessitam e que 

usam cadeiras de rodas que isso é um facilitador, mas por outro 

lado como barreira surgem logo os degraus, a enorme 

quantidade de degraus, as salas de aula que são no andar de 

cima e que depois tornam difícil o acesso. Como facilitador, 

temos um tratorino que nos ajuda, mas basicamente prende-se 

com as barreiras arquitetónicas aqui na escola. Os facilitadores 

que temos aqui são os fatores humanos, sem dúvida, as 

auxiliares que facilmente acompanham os alunos às salas de 

aula, os professores que também orientam muito os alunos nesse 

sentido…” (Professor C) 

“O primeiro é a família… Sim, uma facilidade ou uma barreira. 

Também temos famílias barreira, não é? Temos famílias 

facilitadoras, temos famílias que são barreiras. Nós aqui, como 

trabalhamos muito a família às vezes lá aparece assim uma 

família mais (…) difícil… Por exemplo, no sentido de não 

participar na vida escolar do filho, no sentido de deixar um 

bocado nas nossas mãos o que é que há para fazer. Quando os 

pais são os principais decisores, no sentido de não fazer o 

acompanhamento que devem fazer aos filhos, incluindo em 



cantina em espaços cobertos, 

não há elevadores). 

Facilitadores, fala também da 

parceria de transporte com 

Câmara Municipal e os recursos 

humanos apesar de poucos são 

uma facilidade. 

 A barreira terrível, para a 

professora E, tem a ver com as 

acessibilidades. Diz que a 

Unidade é onde há o ambiente 

mais propício, mais adaptado 

com tudo aquilo que as crianças 

precisam. A Unidade é uma 

mais-valia para os alunos e 

facilitador do sucesso destes 

alunos. 

 A falta de elevador, a 

inexistência de espaço coberto 

para alunos com cadeiras de 

rodas, também são barreiras para 

o professor F. As facilidades que 

ele apresenta são a Unidade, as 

rampas de acesso e o apoio 

logístico a nível de recursos 

humanos. 

termos mesmo da educação de base, tem que ser um trabalho 

depois feito muito pela escola e quando os pais não facilitam 

depois também a escola é um bocado difícil. (…) As barreiras 

arquitetónicas são, aqui, um problema maior… Mas ultrapasso, 

ultrapassamos. (…) Por exemplo? Na escola, não temos rampas, 

não temos, por exemplo, o acesso à cantina. Não há rampas de 

acesso à cantina em espaços cobertos. Elevadores não há, há um 

tratorino. Os recursos que temos de funcionários que também 

são reduzidos. (…) Sim, facilitadores? Temos muita coisa, temos 

por exemplo a parceria com a Câmara a nível do transporte, eu 

penso que é um fator muito facilitador, principalmente para os 

pais que não têm que ser eles a virem trazer aqui os meninos. Os 

recursos humanos, as equipas pedagógicas…” (Professora D) 

“Pronto, barreiras tem a ver com as acessibilidades. Portanto, é 

uma barreira terrível, para mim é das maiores. Facilitadoras, eu 

acho que para estes alunos (refere-se aos alunos com 

multideficiência) é a Unidade que é onde há o ambiente mais 

propício, mais adaptado com tudo aquilo que eles precisam para 

lhes dar resposta. (…) O ambiente da Unidade é facilitador. 

Penso que o facilitador a estes alunos, dada a sua problemática, 

a Unidade é uma mais-valia para eles e facilitador do sucesso 

destes alunos.” (Professora E) 

“Esta sala em si (refere-se à sala da Unidade de alunos com 

multideficiência) é uma facilidade. O espaço está mais ou menos 

adaptado às necessidades dos alunos específicos que temos nesta 

sala, mas também temos limitações, por exemplo: a ida para a 

cantina. Ou seja, existem algumas limitações, não existe 

elevador, não existe acesso coberto para o refeitório ou para o 

pavilhão desportivo. Facilidades também temos: rampas de 

acesso, temos apoio logístico a nível de recursos humanos…” 

(Professor F) 



Relação entre os 

profissionais e os pais 

Os entrevistados aludem que, de um 

modo geral, existe um bom 

relacionamento/afetividade entre os 

profissionais e os pais. A maior parte 

das famílias demonstra um interesse no 

percurso académico do filho. 

 A entrevistada A considera que 

existe um bom relacionamento. 

Os pais confiam na escola. 

Reconhece interesse por parte 

dos pais. 

 O entrevistado B diz-nos que há 

sempre um trabalho de pais 

(associações de pais) e que nas 

reuniões os pais partilham 

saberes, dificuldades e 

ansiedades. Os pais apostam 

muito na escola e essencialmente 

porque os pais sabem que os 

filhos têm um percurso de vida 

limitado e querem que o filho 

atinja o máximo de 

desenvolvimento. 

 O professor C refere que a 

relação entre profissionais e pais 

é uma relação próxima, mas 

muito mais formal. 

Normalmente os contactos são 

os formais, são os das reuniões 

ou para confirmar documentos 

oficiais, etc. Diz que tem pais 

que são muito atentos, muito 

“Professores e pais da família dos alunos… é evidente, aqui 

também é fundamental e eu acho que existe um bom 

relacionamento, os pais estão abertos relativamente à escola, de 

uma forma geral ainda agora houve uma inspeção e os pais 

confiam na escola, os pais sentem que a escola se preocupa com 

os seus filhos mesmo após a escola, ou seja, após os 18 anos e os 

pais transmitiram mesmo isto, os pais que foram ouvidos (…). 

(…) O aluno com deficiência tem normalmente por trás pais que 

demonstram interesse, pelo menos a gente sente isso. E também 

fazemos todo um trabalho para que isso aconteça, não é? Porque 

efetivamente os nossos meninos por exemplo são transportados 

pela Câmara, os pais não vêm à escola, a Câmara é que os 

transporta, os motoristas da Câmara e esse é um trabalho 

espetacular, porque os motoristas funcionam perfeitamente aqui 

com uma ligação entre a escola e as famílias. Trazem as 

angústias dos pais para a escola, nós falamos muitas vezes com 

os motoristas e depois ligamos aos pais e o contrário, também 

levam informação da escola para casa e, portanto, eles ajudam 

muita a fazer esta comunicação e a garantir que os pais se 

interessem pela escola… (…) Eles cada vez se interessarem mais 

pela escola, porque senão não há (…) percurso gratificante e 

qualificante… (…) nós também queremos que os alunos saiam 

daqui melhores, não é? Mais preparados. ” (Professora A) 

“(…) As associações de pais, o trabalho de pais, tem havido 

sempre, os pais com os seus (…) filhos, digamos, com 

necessidades educativas especiais que aparecem nas reuniões, 

partilham saberes e dificuldades e ansiedades. Portanto, eu 

penso que há hoje um perfeito conhecimento e não há outra 

saída, não é? É estarmos todos. (…) Os pais de um modo geral 

apostam muito na escola e essencialmente porque os pais sabem 

que também têm um percurso de vida limitado e querem que o 



preocupados, pais que investem 

na educação, no processo dos 

filhos, mas também tem pais que 

se demitem muito dessas 

funções, tem pais que vêm a 

escola apenas como o que 

recebe, como quase um caixote 

que vai receber o filho e que vai 

estar ocupar aquele aluno 

durante o dia. 

 A entrevistada D também relata 

que a relação entre os 

profissionais e os pais é de afeto, 

de partilha. Os pais 

(principalmente os dos que têm 

deficiências graves) preocupam-

se muito com o futuro dos filhos.  

 Também existe muito boa 

relação entre a entrevistada E e 

os pais. A professora faz 

reuniões regulares, convívios, 

etc. 

 A relação entre profissionais e 

pais, segundo o entrevistado F, é 

muito próxima, existe um 

contacto regular mesmo fora do 

tempo letivo, mesmo em 

atividades que fazem fora do 

contexto de escola. Os pais 

preocupam-se muito com as 

atividades promovidas pela 

escola, têm muita preocupação 

filho atinja o máximo de desenvolvimento para que, como se 

costuma dizer, quando eu não estiver cá, o que eu queria era que 

o meu filho tivesse autonomia para resolver os seus problemas. 

Daí eles apostarem, pronto, de um modo geral, apostarem muito 

no percurso académico do seu filho, não é?” (Professor B) 

“Sim, claro que essa relação é muito mais formal, mas também 

próxima, dependendo se o aluno está cá há mais tempo, se é um 

aluno cujo acompanhamento já vem sendo feito pelo mesmo 

professor há mais anos, essa relação normalmente é mais 

facilitada, é mais próxima. Mas normalmente os contactos são os 

formais, são os das reuniões, (…) para confirmar documentos 

oficiais. Mas é uma boa relação. (…) Depende, existe. Temos 

realidades diferentes, temos pais muito atentos, pais muito 

preocupados, pais que investem muito… (…) O investimento não 

é investimento económico, no sentido de dotar o filho de 

condições para. Tentam saber qual é o trabalho que se 

desenvolve na escola para poderem consolidar fora da escola 

quer em casa quer até noutras instituições que os alunos 

frequentam. Apostam muito na educação, no processo dos filhos, 

mas também temos pais que se demitem muito dessas funções, 

temos pais que vêm a escola apenas como o que recebe, é mesmo 

assim, é como quase um caixote que vai receber o aluno e que 

vai estar ocupar aquele aluno durante o dia… Temos pais muito 

atentos e outros pais não muito atentos. E pais que enfim que até 

se esforçam, mas também por razões de formação pessoal, 

socioeconómica e cultural até, todos estes fatores têm influência 

neste trabalho de acompanhamento, não conseguem fazê-lo.” 

(Professor C) 

“É um relacionamento de afeto, de partilha… Claro. Muita 

preocupação. Principalmente os miúdos com deficiências mais 

graves. Muita preocupação com o que é que vai ser deles quando 



com o que é posto ao dispor dos 

seus filhos. 

saírem da escola. Que é a preocupação dos pais e é a minha 

também, não é? Também fico muito preocupada, nunca um aluno 

meu sai da escola sem eu saber para onde é que ele vai a seguir, 

ou sem o ter encaminhado…” (Professora D) 

“Acho que sim. No geral, acho que sim. Eu falo por mim, tenho 

muito boa relação com os pais, muito bom.... (…) Eu faço 

reuniões regulares com os pais. Muito boa relação, fazemos 

convívios…” (Professora E) 

“Agora, professores e pais, no caso da nossa Unidade é muito 

próximo, existe um contacto regular mesmo fora do tempo letivo, 

mesmo em outras atividades que fazem fora do contexto de 

escola, existe. (…) Nós somos uma situação extrema porque são 

alunos que a nível académico os pais não esperam grande coisa 

dos seus filhos, dos seus educandos, mas preocupam-se muito 

com as atividades promovidas pela escola, têm muito essa 

preocupação, o que é posto ao dispor dos seus filhos…” 

(Professor F) 

Tipo de relacionamento 

entre profissionais e 

alunos com NEE 

Todos os entrevistados referem que a 

relação social por parte do professor 

com as crianças portadoras de 

deficiência é muito boa, pois a criança 

com NEE identifica-se muito com os 

profissionais. Estes alunos vêm os 

profissionais como alguém em quem 

podem confiar, são um suporte, uma 

referência para eles. 

 A professora A diz que um 

professor não pode trabalhar 

apenas a parte académica porque 

muitas vezes a parte académica é 

“Eu penso que cada caso é um caso. É evidente que costuma-se 

dizer que os professores como os alunos têm ritmos de 

aprendizagem lentos, às vezes os professores também demoram 

algum tempo a estabelecer uma relação diferente com as 

crianças ou uma relação ajustada. Portanto, aqui estamos a 

falar do professor numa forma global, certo?... Eu penso que a 

relação tem que existir, (…) nós não podemos trabalhar só a 

parte académica, porque muitas vezes a parte académica é mais 

social do que académica, propriamente. Portanto, no fundo, o 

professor de educação especial tem de estar muito atento a todos 

os aspetos de desenvolvimento da criança. Portanto, a relação 

social neste aspeto, penso que às vezes é primordial. Portanto, é 

aquela que temos que estar mais atentos. A relação social aqui é 



mais social do que académica. O 

professor de educação especial 

tem de estar muito atento a todos 

os aspetos de desenvolvimento 

da criança (em termos 

familiares, de comunidade, de 

escola, de serviços). Portanto, a 

relação social neste aspeto é 

primordial. Os profissionais têm 

que estar atentos. Os alunos 

identificam-se muito com o 

professor. Os professores são 

uma referência, são como uma 

base e como uma garantia de 

continuidade. Entre professores 

e os alunos com necessidades 

educativas especiais há um bom 

relacionamento, de uma forma 

geral. 

 O professor B realça que a 

relação professor e os alunos 

com necessidades educativas 

especiais é favorável. Os alunos 

vêm os profissionais como um 

grande professor de ajuda. E 

existe um bom ambiente.  

 O professor C salienta que os 

professores de educação especial 

desta escola são uma referência 

para o aluno de educação 

especial. Os alunos de educação 

especial contam com o professor 

no sentido de atenção a tudo, porque nós com uma criança com 

necessidades educativas especiais é necessário pensarmos em 

tudo, em todo o processo de desenvolvimento dessa criança, em 

termos familiares, em termos de comunidade, em termos de 

escola, em termos de serviços. Portanto, eu acho que aqui se 

calhar o que eu posso dizer é que esta relação social tem que ser 

muito abrangente. E exige efetivamente muita atenção. (…) 

Pronto é evidente, eu acho que eles se identificam muito com o 

professor de educação especial. Ou seja, identificam neste 

aspeto: é uma referência para eles, e tem de ser, aliás, eu penso 

que pelo menos neste caso nas situações mais problemáticas, 

estamos a falar sobre os alunos com currículos específico 

individual, que no fundo é a grande divisão que nós fizemos aqui, 

não é? Nós precisamos do professor de educação especial 

efetivamente, tem que ser uma referência para o aluno. Por 

regra, aqui no agrupamento, o professor de educação especial 

mantém-se ao longo de todo o ciclo com a criança, não muda de 

um ano para o outro. (…) Portanto, efetivamente, a criança tem 

de se identificar com o professor de educação especial, a criança 

e tudo o que está à volta da criança, a família, os médicos, toda a 

gente, tem que haver ali um professor de educação especial, 

como uma base e como uma garantia de continuidade, não é? 

Porque (…) temos de ter muita atenção, porque efetivamente 

uma escola muda, os professores de uma turma muda de um ano 

para o outro, e um aluno de educação especial também pode 

mudar, mas o professor de educação especial não pode mudar. E 

nós temos essa atenção porque o achamos que esta relação tem 

que ser muito cuidada e não podemos (…) mudar. Embora deva 

ser enriquecida com outros contributos, às vezes de outros 

professores, mas professor de educação especial parece-me que 

é importante. E os alunos de uma forma geral identificam-se, 

pelo menos os meus alunos acho que se identificam comigo e as 



de educação especial em várias 

áreas. Ele é muito mais do que o 

professor, é o orientador, é o 

facilitador, é o que vai ajudar 

naquilo que o aluno precisar e 

cria também laços de 

afetividade. Têm relações de 

professor-aluno de muita 

proximidade, de afetividade, de 

carinho. 

 A professora D descreve uma 

relação excelente com os seus 

alunos. É uma relação de amor, 

uma relação muito próxima de 

muito amor, de muita amizade. 

É confidente, amiga e muitas 

vezes faz o papel de mãe. 

Geralmente os alunos vêm a 

professora como uma pessoa que 

eles têm que respeitar. É um 

relacionamento de afeto, de 

partilha. 

 Para a professora E a relação dos 

profissionais com as crianças 

portadoras de deficiência quase 

umbilical. Diz que é impossível 

ter uma relação diferente com 

este tipo de alunos da 

multideficiência. A entrevistada 

não tem uma relação professora-

aluna devido ao relacionamento 

tão específico que tem, a partilha 

famílias também. Pronto, não sei, não tivemos ainda situações, 

nunca me apercebi de situações em que o aluno rejeitasse um 

professor de educação especial, não é? E portanto, acaba por se 

sentir efetivamente que tem ali um sítio onde se vai apoiar, onde 

pode encontrar algumas respostas, não é? (…) Professores e os 

alunos com necessidades educativas especiais, (…) eu acho que 

há um bom relacionamento, de uma forma geral, pelo menos 

aqui nesta escola há um bom relacionamento, embora como eu 

digo, os professores muitas vezes precisam de um tempo para se 

adaptar às problemáticas destes alunos. Há professores que pela 

primeira vez recebem um menino, por exemplo, com síndrome de 

Down e ficam um bocado em pânico e por muito que nós falemos 

às vezes é preciso dar um tempo, porque cada pessoa tem que 

estabelecer a sua relação com o aluno e também não há dois 

alunos iguais, não é? (…) Há que dar um tempo para que esta 

relação aconteça e muitas vezes um primeiro impacto o professor 

diz: “não vou conseguir, o aluno não quer estar comigo”, mas 

depois há todo um percurso que é feito.” (Professora A) 

“Natural. Nada de especial, quer dizer preocupado que estes 

miúdos tenham sempre a melhor resposta, não é?... Sim, sempre 

(…) uma boa relação. Embora já alunos que, pronto, que não 

gostam dos professores como não gostam de outros professores, 

não é? Eu pessoalmente (…) sinto que há alunos que gostam de 

mim e há alunos que não gostam de mim, mas penso que isso é 

natural, quer dizer, como em todas as aulas, como em todas as 

profissões, há sempre o prazer de estar com alguém e a pouca 

simpatia por um ou outro professor, não é? (…) De um modo 

geral, veem-nos como um grande professor de ajuda, aliás e 

exemplo disso, nós temos aqui experiência que, de um modo 

geral, os alunos nem querem muitas vezes ir à sala regular, mas 

preferem estar connosco na sala, como costumo dizer, a sala de 



dos momentos de tudo, da vida 

deles. É uma relação de 

afetividade. 

 O professor F considera que é 

uma relação de muita 

proximidade. Estabelece um 

contacto muito próximo, muitas 

vezes, muito individualizado ou 

de grupo pequeno, acaba por ser 

uma relação social muito 

próxima. Portanto, o 

entrevistado transmite que existe 

um bom relacionamento por ser 

um trabalho muito 

individualizado e de 

proximidade, e, por isso, acaba 

por ser uma relação muito 

chegada e cheia de afetividade. 

prazer, a sala de estar com alegria que é a sala de educação 

especial. (…) Eu acho que existe um bom ambiente, pois os 

professores que hoje temos, de um modo geral, os professores 

mais jovens já tiveram nas suas turmas crianças com deficiência, 

mas poucos professores podem dizer que nunca na sua formação 

académica tiveram em turmas onde existisse sempre uma 

criança. Portanto, hoje os professores e a integração com trinta 

anos, no mínimo e quem está hoje no ativo já passou por 

experiências de ter na sua turma crianças com deficiência. Por 

isso, a relação professor e aluno com necessidades educativas 

especiais é favorável.” (Professor B) 

“É como eu digo, tem havido uma evolução, uma sensibilização 

cada vez maior. A nossa escola tem apostado muito nesta 

intervenção específica e especializada e os professores têm sido 

cada vez mais sensíveis para esta questão. Noto também uma 

evolução muito positiva nesse sentido, o professor já tem muito 

mais facilidade em estar próximo deste aluno, em atender às 

necessidades deste aluno. Enquanto que há dois anos para cá a 

visão era mais fria, era mais distante, agora sinto que existe uma 

maior proximidade. (…) É fácil, aqui na escola, na nossa escola, 

os professores de educação especial são uma referência, tentam 

ser e acredito que conseguem ser uma referência para o aluno de 

educação especial, para que o aluno que eles acompanham e não 

só, mesmo para os outros. Todos os professores de educação 

especial que nós temos aqui são referências para os outros 

alunos, são meios facilitadores que estão aqui para orientar, 

para ajudar, para acompanhar o que for preciso. E eu considero 

que os alunos de educação especial que nós temos cá na escola, 

vêm o professor de educação especial desta forma, não vêm 

apenas como aquele professor que lhes transmite ou que os 

ajuda aprender português, matemática ou uma determinada 



competência. Não, é o professor que os vai ajudar em tudo 

aquilo que eles precisarem. Os alunos de educação especial 

contam com o professor de educação especial em várias áreas. É 

um acompanhamento muito mais global. (…) Sim, sim, sim, 

existe, sem dúvida. É como dizia há pouco, o professor de 

educação especial para o aluno de educação especial é visto 

como uma referência, muito mais do que o professor, é o 

orientador, é o facilitador, é o que vai ajudar naquilo que ele 

precisar e cria também laços de afetividade. Nós temos aqui 

relações de professor-aluno de muita, muita proximidade, de 

afetividade mesmo, de carinho, não é meramente institucional a 

relação, é muito mais do que isso, é de carinho mesmo.” 

(Professor C) 

“Eu descrevo uma relação excelente com os meus alunos que eu 

tenho. Tenho uma relação de amor com eles, uma relação muito 

próxima de muito amor, de muita amizade. Acho que sou a 

confidente deles, que sou a amiga e muitas vezes faço o papel de 

mãe, faço o papel de professora, sempre. (…) Geralmente vêm-

me como uma pessoa que eles têm que respeitar. Eu quando 

entro (...) no gabinete pode estar tudo num reboliço que (…) eu 

nem preciso de falar muito que cada um toma o seu lugar. (…) É 

um relacionamento de afeto, de partilha…” (Professora D) 

“Olhe eu ia-lhe dizer quase umbilical, a sério. Eu estou com 

alguns alunos há 16 anos, outros há 11 e outros há 6. Portanto, 

isto é impossível ter uma relação diferente com este tipo de 

alunos da multideficiência. Eu não tenho de todo uma relação 

professora-aluna, porque é tão peculiar, é tão específico o 

relacionamento que nós temos, a partilha dos momentos de tudo, 

da vida deles. E é tão afetivo, (…) tão umbilical que acho que é 

essa a forma quase familiar. Trabalha-se com a relação afetiva 

que se estabelece, com a empatia que se estabelece. (…) Acho 



que veem-me como quase uma extensão deles próprios, acho que 

sim… (…) Acho que sim. No geral, acho que sim…” (Professora 

E) 

“Acho que é uma relação de muita proximidade… Apesar de não 

se poder dizer são os meus meninos, as minhas meninas, mas 

como é um contacto muito próximo, muitas vezes muito 

individualizado ou de grupo pequeno, acaba por ser uma relação 

social muito próxima, muito chegada. (…) Eu acho pela relação, 

reação que eles têm que gostam de contactar, de trabalhar, estar 

connosco, pelo menos demonstram algum afeto e sorrisos e 

carícias, sim. Agora, como no nosso caso, a maioria deles não 

vocalizam, não expressam oralmente sentimentos, mas pelas 

ações e pelo toque uma pessoa pensa que sim. (…) Acho que 

existe um bom relacionamento, sem dúvida, entre professores e 

alunos com necessidades educativas especiais, por tudo aquilo 

que já disse, acaba por ser um trabalho muito individualizado ou 

de proximidade, acaba por ser um relacionamento muito 

chegado e uma afetividade…” (Professor F) 

Relação entre alunos com 

NEE e os do ensino 

regular 

Os professores também mencionam que 

existe um agradável relacionamento 

entre alunos com necessidades 

educativas especial e os do ensino 

regular. Um relacionamento de 

afetividade. E essa relação tanto é 

benéfica para as crianças portadoras de 

deficiência como para os alunos do 

ensino regular. É sempre enriquecedor 

para todos. 

 A entrevistada A destaca que há 

um bom relacionamento. O que 

às vezes pode impedir o bom 

“Alunos com NEE e alunos do ensino regular, mais uma vez, 

cada caso é um caso, mas o bom relacionamento também existe, 

embora muitas vezes o desconhecimento de como fazer por parte 

dos alunos das turmas em relação ao seu colega com limitações 

impede muitas vezes o bom relacionamento. Portanto, também 

temos que estar atentos a isto, temos que entre parênteses 

ensinar como fazer, porque não é fácil para os alunos lidar com 

os seus pares com deficiência. Portanto, nós temos que estar 

atentos e procuramos fazer isso com alguns projetos, (…) mas 

nunca está tudo feito, temos que estar constantemente a chamar 

atenção e a passar a informação para que eles saibam como 

atuar, mas eu acho que é uma aprendizagem para a vida, eles 

terem colegas com deficiência, relacionarem-se com eles fica 



relacionamento é o 

desconhecimento das crianças 

do ensino regular sobre as 

limitações do colega, mas por 

norma os professores estão 

atentos e procuram ensinar como 

lidar com o outro. Realça que 

para os alunos do ensino regular 

esse relacionamento é uma 

aprendizagem para a vida. 

 Para o entrevistado B a relação é 

excelente. Considera que hoje as 

crianças são muito integradoras. 

 O entrevistado C diz que existe 

uma aceitação muito grande por 

parte dos alunos do ensino 

regular. E que a relação é de 

afetividade, de amizade. 

 Para a entrevistada D o 

relacionamento também é de 

afeto e de partilha. 

 A entrevistada E comenta que no 

geral pensa que existe uma boa 

relação. 

 O entrevistado F diz que existem 

alguns alunos do ensino regular 

são problemáticos o que 

prejudica a relação com os 

outros. Mas, de uma forma geral, 

os ditos “normais” sabem que os 

outros são especiais e a relação 

vai progredindo.  

para a vida.” (Professora A)  

“Há um bom relacionamento. Bem, eu diria até excelente. Eu 

penso que os miúdos hoje são muito integradores.” (Professor B) 

“Sim, sim. (…) Existe uma aceitação muito grande aqui na nossa 

escola, mas existe normalmente uma relação de afetividade, de 

amizade…” (Professor C) 

“É um relacionamento de afeto, de partilha…” (Professora D) 

“Acho que sim. No geral, acho que sim…” (Professora E) 

“No nosso caso está mais ou menos, mas acho que às vezes 

ainda é difícil, ainda continuam a ser problemáticos. Mas, acho 

que sim, globalmente as crianças sabem que são meninos 

diferentes, são meninos especiais, vai-se progredindo.” 

(Professor F) 



Perspetiva acerca do 

progresso e emancipação 

dos alunos com NEE 

Todos os entrevistados consideram 

importante o contributo da educação 

especial para o desenvolvimento das 

crianças com NEE, pois para além da 

educação especial prepara-las para o 

futuro, permite que tenham um papel 

ativo na sociedade, que sejam cidadãos 

ativos.  

 A professora A diz que tem que 

existir educação especial para 

que estas crianças possam ter um 

papel ativo na sociedade. E a 

escola para eles, como para os 

outros, tem que garantir que 

aquilo que é feito os vai ajudar a 

serem cidadãos ativos, atentos, 

responsáveis. 

 O professor B destaca que se não 

houvesse educação especial não 

existia integração, daí ser 

extremamente importante o 

contributo da educação especial 

para todos. 

 O professor C salienta que é 

importante este tipo de ensino. 

Antes do aluno sair da escola, 

toda a equipa tenta proporcionar 

condições para ele contactar com 

o mundo lá fora, com 

instituições, etc. Portanto, vão 

tentando antecipar e preparar os 

alunos consoante o seu perfil, 

“Sim, é evidente que tem que haver para estas crianças, para que 

elas possam ter um papel ativo de alguma maneira na sociedade, 

elas têm de ter uma resposta adequada na escola. Portanto, a 

escola para eles como para os outros tem que garantir que 

aquilo que é feito os vai ajudar, efetivamente, a serem cidadãos 

ativos, atentos, responsáveis. Portanto, é exatamente como para 

os outros. Portanto, temos que garantir que aquilo que é feito 

com eles lhes vai permitir isso, mesmo que eles sejam jovens que 

apenas possam vir a ter acesso a atividades ocupacionais, não 

possam ter um papel ativo no sentido de produtivo, mas não vão 

deixar de ser ativos, porque eles vão ser cidadãos que vão fazer 

alguma coisa, pelo menos em termos ocupacionais e, portanto, 

eu acho que a educação especial está atenta para que desenvolva 

a criança nesse sentido, no sentido de que ela também dentro do 

possível seja um cidadão ativo e que possa desempenhar até 

algumas atividades úteis, podem não ser atividades produtivas, 

mas podem ser úteis para a sociedade e, portanto, é um 

bocadinho isso que queremos fazer.” (Professora A) 

“Ah sim, sem dúvida. Se não houvesse ensino especial para estes 

tipos de crianças, com necessidades educativas especiais, não 

haveria integração possível, não é?” (Professor B) 

“Claro que sim. Claro. (…) Tendo em conta as modalidades que 

temos cá na escola: (…) as adequações curriculares e os 

currículos específicos individuais. Os currículos específicos 

individuais: faz-se um trabalho antecipado, de preparação que 

são os chamados PIT – os Planos Individuais de Transição para 

a vida adulta, para a vida ativa. E antes do aluno abandonar a 

escola, abandonar no sentido de sair da escola, ele vai fazer já 

uma preparação. Vão ser proporcionadas condições para ele 

contactar com o mundo lá fora, com instituições com as quais 

temos protocolo. Portanto, nós vamos tentando antecipar e 



consoante as suas necessidades, 

consoante as suas 

potencialidades.  

 A professora D considera muito 

importante o contributo da 

educação especial, pois a equipa 

de educação especial é a 

decisora do percurso do aluno. 

Todos falam sobre o percurso 

académico, sobre atividades, 

sobre preocupações e sobre 

problemas pontuais que vão 

surgindo e que todos vão 

resolvendo. A comunicação 

entre as pessoas é o principal. 

 Sem dúvida que o contributo da 

educação especial também é 

relevante, para a professora E. 

Mas o que ainda a apoquenta é 

que os alunos deveriam estar na 

escola e depois serem 

encaminhados para uma 

instituição para lhes dar apoio 

quer em termos ocupacionais 

quer e termos de 

profissionalidade. Porém, ainda 

não há resposta quanto a essa 

angústia. 

 O professor F também considera 

importante a contribuição da 

educação especial, porque esta 

área é vocacionada para prepara-

preparar os alunos consoante o seu perfil, também, claro, 

consoante as suas necessidades, consoante as suas 

potencialidades, vamos tentando, isto mais dirigido aos alunos 

de currículo específico individual. Nos alunos das adequações 

curriculares: essa preocupação é a mesma que existe para com 

os alunos do ensino regular, eles não têm um trabalho específico, 

no sentido de se preparar essa transição, não. Até porque o PIT 

só existe enquanto medida para os alunos de currículo específico 

individual. Isto não significa que durante o processo (…) não se 

tenha em conta essa transição, mas não existe formalizado ou de 

uma maneira formal, não existe nenhuma preparação para. Isso 

só existe para os alunos de currículo específico individual.” 

(Professor C) 

“Considero muito importante. Sim, sim, acho que é. Nós em 

educação especial somos muito decisores do percurso do aluno. 

Somos acima de tudo nós que levamos geralmente o problema 

com o diretor de turma, ao conselho de turma, depois é evidente 

que há professores que não têm tempo para conhecer os alunos, 

somos nós que vamos fazendo essa gestão, mesmo a nível 

informal, no bar dos professores ou na sala dos professores. 

Todos os dias os professores vêm falar dos meus alunos e eu falo 

dos meus alunos, todos os dias há esta partilha. É uma partilha 

diária com funcionários e etc. É uma partida diária sobre o 

percurso académico e sobre atividades e sobre preocupações e 

sobre problemas pontuais que vão surgindo e que nós vamos 

resolvendo e de forma informal… A comunicação entre as 

pessoas é o principal. Quando há falta de comunicação entre as 

equipas pedagógicas, entre as pessoas que estão a trabalhar com 

aquele aluno, as coisas não funcionam, mas o mais importante é 

a partilha de informação sobre estes meninos. É a comunicação, 

é cada um saber o que o outro está a fazer.” (Professora D) 



los para o futuro. Dá-lhes as 

ferramentas possíveis para terem 

um futuro melhor. 

“Sem dúvida. Isso já é cautelado durante o percurso do aluno, 

através dos planos de transição para a vida pós escolar. O que é 

certo é que os alunos deveriam estar aqui na escola e depois 

serem encaminhados para uma instituição que lhe vai dar o 

apoio depois quer em termos ocupacionais quer e termos de 

profissionalidade, não é? Com estes alunos especificamente é 

muito mais ocupacional do que no mundo do trabalho. E quando 

é delineado já o seu plano individual de transição é já feito o 

protocolo com uma instituição, já cautelando este percurso e os 

pais são incluídos neste processo. Depois cria uma angústia 

terrível, porque eles atingindo a idade de saírem da escola não 

há saída, não há instituições que tenham vagas e que apresentem 

alguma qualidade no serviço que prestam. Essa é uma angústia 

dos pais com quem trabalho, não sabem que futuro vão ter os 

filhos para além da família, não é? É uma angústia terrível saber 

e é uma angústia da minha parte não ter soluções e não ter 

respostas nem soluções. Mas não temos respostas para o 

imediato, de todo… nem em termos de orientações políticas. E 

acho que as pessoas têm consciência disto, mas concretizar, dar 

respostas imediatas, está muito difícil, não se consegue, não se 

consegue.” (Professora E) 

“Acho. Acho que sim. Seriamente acho que sim, porque a 

educação especial é vocacionada para isso, é essa a função 

deles, prepara-los para o futuro. Acima de tudo é dar-lhes as 

ferramentas possíveis para terem realmente um futuro melhor.” 

(Professor F) 

Parecer acerca da visão 

(atual e futura) do ME 

em relação à Educação 

A opinião da maioria dos professores 

acerca da visão do Ministério da 

Educação em relação à educação 

especial é positiva. Apesar de ainda ter 

“A minha expetativa, a minha opinião é que efetivamente é uma 

visão positiva. Eu acho que o Ministério da Educação está atento 

a esta questão da educação especial. Na minha perspetiva, até 

pelo facto de neste momento a educação inclusiva estar na ordem 



Especial que batalhar para tentar arranjar 

respostas para variados assuntos 

(exemplo: o futuro, o depois da escola, 

para alunos com NEE), na educação 

especial houveram bastantes progressos. 

O ME está muito atento e a educação 

especial tem obtido predominância no 

seio da organização e da estrutura da 

educação. 

 A visão que a entrevistada A tem 

acerca do ME em reação à 

educação especial é positiva. O 

Ministério da Educação está 

atento à educação especial, à 

educação inclusiva também. O 

Ministério tem que prever que 

há alunos que precisam de uma 

atenção especial, a educação 

especial, mas tem que pensar 

nisto numa perspetiva global que 

a escola responda a todos, mais 

do que criar situações muito 

fragmentárias. 

 O entrevistado B diz que o ME, 

e depois da Declaração de 

Salamanca, não tem qualquer 

outra hipótese que não seja 

acolher e ajudar os portadores de 

deficiência. 

 Para o entrevistado C a educação 

especial tem adquirido 

preponderância no seio da 

do dia, toda a gente aborda a questão da educação inclusiva e eu 

penso que está bastante atento à educação especial e 

provavelmente tem que estar também a outras situações, porque 

a educação especial só por si não resolve as situações, tem que 

estar atenta à educação inclusiva. Portanto, garantir que a 

escola consegue responder a todos e respondendo a todos 

provavelmente a educação especial está lá e, portanto, vai estar, 

vai ter a melhor resposta. Portanto, eu creio que efetivamente 

esta visão tem que ser uma visão global. Efetivamente, o 

Ministério tem que prever que há alunos que precisam de uma 

atenção especial, a educação especial, é evidente. Mas tem que 

pensar nisto numa perspetiva global que a escola responda a 

todos, mais do que criar situações muito parcelares… Eu acho 

que tem que haver respostas globais onde a educação especial 

esteja.” (Professora A) 

“Penso que isto são correntes a nível de todo o mundo, não é? E 

só refiro que há congresso mundial de reabilitação que se realiza 

de dois em dois anos e aí nós vemos que todos os países do 

mundo partiram do processo de integração. Mesmo dos países 

mais pobres, África ou da Ásia, eles estão presentes nesses 

congressos mundiais de reabilitação. Portanto, me parece que o 

Ministério da Educação em Portugal (…) e depois da 

Declaração de Salamanca não tem hipótese de ter outra solução 

que não ser acolhedora e de ajuda para este tipo de população.” 

(Professor B) 

“A educação especial tem adquirido preponderância no seio da 

organização e da estrutura da educação. A educação especial 

está incluída ou está inserida no grupo das expressões… Foi o 

lugar que encontraram para nós, nós (…) não temos um lugar 

específico, um lugar próprio, mas eu julgo que a breve prazo isso 

poderá mudar e que mostra um bocadinho a importância que a 



organização e da estrutura da 

educação. Pensa que a educação 

especial, neste momento, é vista 

de uma forma mais séria, assume 

um papel mais importante em 

todo o processo, mas a tendência 

é para que no futuro seja mais 

ainda, adquira ainda maior 

importância. Para além de ter 

adquirido importância, considera 

mesmo que adquiriu até mesmo 

protagonismo. 

 A entrevistada D não sabe qual a 

é a opinião neste momento do 

Ministério da Educação. Apenas 

conhece a legislação em que tem 

que assentar os princípios 

básicos da educação especial, e 

tem que reconhecer o decreto-

lei, mas depois desliga-se um 

bocado porque senão não 

consegue ser feliz.  

 A visão da entrevistada E é 

positiva. Salienta que nas 

escolas anteriormente (e até 

mesmo agora) se observava que 

no mesmo “saco” metiam tudo 

junto, isto é, alunos portadores 

de deficiência (os que 

necessitam mesmo da educação 

especial) e os que apenas 

precisavam de intervenção de 

educação especial tem assumido até mesmo no Ministério da 

Educação, na estruturação, no ensino, na formalização do 

percurso académico e eu julgo que a educação especial, neste 

momento é vista de uma forma mais séria, quando digo mais 

séria é mais importante, assume um papel mais importante em 

todo o processo, mas a tendência é para que no futuro seja mais 

ainda, adquira ainda maior importância, porque as respostas 

que a educação especial proporciona servirão de exemplo se 

calhar para o ensino regular e nesse sentido, acho qua a 

educação especial tem adquirido importância. Até mesmo 

protagonismo.” (Professor C) 

“(Risos) Não sei qual é a opinião neste momento do Ministério 

da Educação, sinceramente, estou muito desligada dessas coisas, 

peço imensa desculpa, mas conheço a legislação em que tenho 

que assentar os princípios e básicos da educação especial, tenho 

que reconhecer o decreto-lei e depois desligo-me um bocado 

disso para ser feliz. Senão não consigo ser feliz. (Risos)” 

(Professora D) 

“Eu acho que no geral, numa forma global, eu acho que é muito 

positiva. O 3/2008 foi positivo no meu ponto de vista. A 

implementação dele nas escolas é que não é tão boa, mas a 

implementação foi muito boa. A complexidade deste decreto era 

um bocadinho dizer o que era educação especial e o que é que 

são dificuldades de aprendizagem. Nós víamos as escolas e ainda 

vemos em que no mesmo “saco” metiam as duas coisas: os 

alunos sem necessitarem de educação especial, que precisavam 

de intervenção de apoio educativo, não de educação especial. O 

que aconteceu é que as pessoas como não tinham respostas em 

termos de apoio educativo meteram tudo na educação especial e 

então todos os alunos tinham educação especial, todos. O rótulo 

estava lá. E o “3” (refere-se ao decreto-lei 3/2008) veio fazer um 



apoio educativo, não de 

educação especial. O que 

aconteceu é que as pessoas como 

não tinham respostas em termos 

de apoio educativo punham tudo 

na educação especial e então 

todos os alunos tinham educação 

especial. E o decreto 3/2008 veio 

fazer a diferença e foi muito 

positivo. Realça também que as 

orientações normativas que têm 

vindo têm a ver com a filosofia 

da inclusão que dão resposta a 

todos, mas, para esta professora, 

a educação especial é para um 

grupo restrito da educação 

especial, com uma problemática 

específica. Concorda que não 

devem estar todos no mesmo 

saco, porque eles precisam de 

respostas diferenciadas, porque 

senão então toda a gente podia 

dar apoio à educação especial e, 

por isso, não considera que 

quem é especializado e quem 

estudou técnicas específicas de 

estratégias para intervenção 

devia estar com a educação 

especial. 

 Na opinião do entrevistado F, 

ultimamente tem existido uma 

preocupação para com os alunos 

bocadinho esta diferença, mas (…) na realidade as pessoas 

continuaram a fazer a mesma coisa. Portanto, as orientações 

normativas que têm vindo têm a ver com isto, tem a ver com esta 

filosofia da inclusão que damos resposta sim a todos, mas a 

educação especial é para um grupo restrito da educação 

especial, com uma problemática específica. E isto causou 

alguma diversidade e alguma diferença. E eu concordo que não 

devem estar todos no mesmo saco, porque eles precisam de 

respostas diferenciadas completamente diferentes de uma 

intervenção especializada, porque senão então toda a gente 

podia dar apoio à educação especial e eu não acho que quem é 

especializado e quem estudou técnicas específicas de estratégias 

para intervenção devia estar com a educação especial.” 

(Professora E) 

“Neste momento estamos em fase de mudanças, a legislação está 

para mudar. Agora se vai mudar para melhor ou para pior não 

sabemos, estamos aguardar. Agora de qualquer forma, (…) 

ultimamente tem existido a preocupação para com os alunos com 

educação especial. Acho que neste momento eles deviam-se 

preocupar seriamente o depois que isso é que não está 

assegurado. Por isso, neste momento acho que deveria ser a 

preocupação principal deles, não só a parte da escola incluir, na 

escola, mas o depois. (…) Já existem algumas medidas previstas, 

mas muitas vezes não funcionam como gostaríamos que 

funcionasse.” (Professor F) 



com educação especial. Pensa 

que neste momento o ME devia-

se preocupar seriamente com o 

depois destes alunos. Considera 

que neste momento a 

preocupação principal deles não 

devia ser só a parte da escola 

incluir, mas o depois. Diz que já 

existem algumas medidas 

previstas, mas muitas vezes não 

funcionam como gostava que 

funcionasse. 

 


