
GRELHA DE ANÁLISE DA ENTREVISTA EFETUADA À FUNCIONÁRIA A 

 

 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

 

SÍNTESE EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 

Caracterização 

sociodemográfica 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 A entrevistada tem 44 anos e é 

casada. 
“44. (…) Casada.” 

Grau de escolaridade / 

habilitações 
 Tem o 9º ano de escolaridade. “9º ano.” 

Experiência profissional 

 Função 

desempenhada 

 Formações sobre a 

realidade em 

análise 

 Tempo de 

experiência 

 A entrevistada é assistente 

operacional e acompanha os 

alunos com NEE 

 Tem, mais ou menos, três 

formações na área. 

 E 14 anos de experiência com os 

alunos portadores de deficiência. 

“Sou assistente operacional, e acompanho os meninos com 

necessidades educativas especiais. (…) Mais ou menos três 

formações. (…) 14 anos.” 



Tarefas desempenhadas 

pelos funcionários 

 A entrevistada acompanha os 

meninos portadores de 

deficiência durante todo o dia, 

levando-os às salas de aula, 

piscina, ao almoço… Presta-lhe 

toda a atenção. 

 Transmite aos outros 

profissionais tudo o que é 

necessário acerca dos meninos 

com NEE 

 Com os pais destes alunos, 

também se encontra disponível 

para dizer e prestar tudo o que 

for necessário. 

“Com os meninos portadores de deficiência levo-os à sala de 

aulas, levo-os à piscina, levo-os ao almoço, acompanho-os no 

almoço e, pronto, é isso que faço. Depois entrego-os à carrinha 

e é isso que faço no dia a dia. (…) Presto-lhes toda a atenção, 

todo o serviço que é necessário. (…) Transmito-lhes tudo o que é 

necessário com os ditos meninos com necessidades educativas 

especiais. (…) Quando os pais vão à escola para saberem o que 

aconteceu com o filho, dirigimos-lhe a palavra e dizemos tudo o 

que for necessário sobre os filhos.” 

 

Perceção das 

necessidades dos alunos 

com NEE 

 A higiene das crianças demora 

entre 20 a 30 minutos. 

 Tem oito meninos para fazer a 

higiene íntima. No entanto, a 

higiene dos restantes é apenas de 

mandar, por exemplo, lavar as 

mãos. Ou seja, ter uma atenção 

redobrada. 

 É a entrevistada e uma colega 

que levam os meninos à cantina e 

auxiliam-nos durante o almoço 

que demora meia hora, mais ou 

menos. 

 Estes alunos durante o almoço, 

às vezes, integram-se na turma 

deles, porém quando a turma não 

está, eles gostam de almoçar 

juntamente com a entrevistada e 

“A higiene é mais ou menos ocupada à volta de 20 a 30 minutos, 

a higiene das crianças. (…) Para fazer a higiene mesmo íntima, 

temos à volta de oito. Os outros meninos têm uma higiene de os 

mandarmos lavar as mãos, pronto, essa atenção redobrada (…). 

Sou eu e mais duas colegas que os levamos à cantina, ajudamos 

a partir a carne, (…) metemos-lhe a sopa, (…) temos que ser nós 

a meter-lhe à boquinha. (…) Mais ou menos meia hora. (…) 

Quando está a turma, às vezes, integram-se na turma, quando 

não está, gostam mais de almoçar connosco porque estão 

habituados connosco. (…) Se não comunicarmos (…) às outras 

colegas não corre bem o trabalho. Porque (…) por exemplo, um 

menino que vai à piscina, se eu não transmitir à outra colega, a 

outra colega não sabe onde é que eu tenho ido levar o menino 

que é à piscina (…) Temos que transmitir estas coisas que acho 

muito importante em equipa…” 

 



as colegas porque já estão 

habituados. 

 Para além disto, a entrevistada 

realça o importante trabalho em 

equipa. A comunicação é uma 

ferramenta essencial para que o 

trabalho se concretize sem 

qualquer tipo de problemas. 

Apreciação sobre 

Educação especial 

 Educação especial é um 

problema de igualdade, apesar de 

ainda existir muita desigualdade 

na sociedade.  

 Na escola da entrevistada não se 

tem avistado muita desigualdade, 

pois todos tentam atenuar isso. 

Porque a educação é um direito 

de todos e, por isso, todos têm 

direito à educação. 

“Para mim, educação especial a própria palavra o diz: é 

especial. É um problema de igualdade, embora haja muita 

desigualdade na sociedade, mas na nossa escola não tem 

acontecido muito isso porque nós fazemos por isso, porque a 

educação é um direito de todos, todos têm direito à educação.” 

Descrição de criança com 

NEE 

 São crianças iguais aos ditos 

normais. Apenas tem que se 

redobrar atenção (prestando-lhes 

mais ajuda, afeto, carinho, amor), 

porque são especiais. 

“Numa forma geral, são crianças iguais aos ditos normais (…) 

Temos que redobrar a atenção, precisam de mais ajuda, mais 

afeto, mais carinho, amor, pronto, temos que redobrar estas 

coisas com esses meninos (…) Porque (…) para mim são 

especiais.” 



Dificuldades sentidas 

pelos funcionários na 

interação com os alunos 

com NEE 

 O medo de não conseguir 

compreender e ajudar a criança 

naquele momento que, por 

exemplo, tem dificuldades de 

comunicação.  

 Contudo, procura dar-lhe o 

máximo de atenção, acalma-la e 

está o tempo que for necessário 

até compreendê-la para ajudá-la.  

“Tenho, às vezes, medo de alguma criança que não saiba 

transmitir tão bem, que eu não a compreenda, que precise de 

qualquer coisa e eu não a possa ajudar no momento que ela 

precise, é esse o meu (…) medo maior, mas (…) não saio da 

beira (…) da criança, sem perceber o que ela quer. (…) Dou-lhe 

o máximo de atenção (…) tento acalmar para perceber mesmo o 

que a criança quer e estou ali nem que seja 10, 15 minutos, o 

tempo que for necessário para a ajudar.” 

Atividades destinadas aos 

alunos com NEE 

promovidas pela escola 

 Os alunos participam em 

atividades promovidas pela 

escola e participam comos alunos 

do ensino regular. 

 Apesar destes alunos também 

demonstrarem motivação, 

geralmente são os professores 

que os motivam. 

 A entrevistada considera 

relevante a participação destes 

alunos com os do ensino regular, 

pois torna-se importante para o 

desenvolvimento das crianças 

com NEE. 

“Participam. (…) Normalmente são os professores que motivam 

muito essas crianças. (…) Considero muito importante, por isso 

é que estão integradas nestas escolas, para o desenvolvimento 

destas crianças.” 

 

Barreiras arquitetónicas 

existentes na escola 

 Como barreiras, existe a falta de 

rampas, elevadores, entre outras. 

 Os professores e os funcionários 

são uma facilidade para estas 

crianças. A entrevistada salienta 

que todos os profissionais vão 

auxiliando para atenuar essa 

carência. 

“Os professores, os funcionários é uma facilidade para essas 

crianças. (…) Faltam rampas debaixo dos cobertos para irem 

almoçar à cantina, faltam elevadores nos corrimões para irem 

para os pisos de cima, faltam bastantes coisas, mas nós vamos 

tentando (…) que não lhe falte nada, auxiliamos naquilo que 

achamos que é o melhor para eles.” 



Relação entre os 

profissionais e os pais 

 Existe um acompanhamento 

direto e próximo dos pais com a 

escola. 

 Existe também interesse 

demonstrado pelos pais no que 

diz respeito ao percurso escolar 

do filho. 

  E, ainda, a escola incentiva a 

participação dos pais nas 

atividades desenvolvidas. 

 Comunicam sempre os pais 

acerca das atividades que vão 

desenvolver com o seu filho. 

“Existe sim. (…) Mandam sempre recado na caderneta ou 

convite. Sempre, sempre para os meninos participarem em tudo 

(…) Para os pais saberem que esses meninos (…) vão fazer essas 

atividades…”  

Tipo de relacionamento 

entre profissionais e 

alunos com NEE 

 Existe muita afetividade entre os 

profissionais e estes alunos. 

 Eles vêm os profissionais como 

uma base, uma família. 

“Tem alguns que me vêm como mãe, tem outros que me vêm 

como tia… Pronto, vêm-me como família. Quando estamos 

juntos, vêm-me como família (…). É uma base, é uma família, 

vemo-nos como uma família…” 

Relação entre alunos com 

NEE e os do ensino 

regular 

 Os alunos com NEE também têm 

um bom relacionamento / 

afetividade com os alunos do 

ensino regular.  

“Há alguma também, juntam-se todos, os de educação especial 

com os outros meninos, também há.” 

Perspetiva acerca do 

progresso e emancipação 

dos alunos com NEE 

 O contributo da educação 

especial é fulcral para o 

desenvolvimento da criança. 

 Permite integra-los, de maneira a 

sentirem-se felizes, tal como as 

crianças sem deficiência. 

“(…) Acho que é muito importante para os meninos não estarem 

em casa sozinhos e integrar-se junto com os outros, para se 

sentirem (…) felizes e (…) sentirem-se com uma vida igual à dos 

outros ditos normais.” 

 


