
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação 

Mestrado em Educação Especial  

Especialidade no Domínio Cognitivo e Motor 

 

 

 

 

 

 

A Importância das Práticas Educativas Familiares no 

acompanhamento de crianças com NEE 

 

 

 

 

 

 

Sónia Cristina Monteiro Carapau Jordão 

 

 

 

 

 

Beja 

 2016  

 

 



II 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação 

Mestrado em Educação Especial  

Especialidade no Domínio Cognitivo e Motor 

 

 

 

A Importância das Práticas Educativas Familiares no 

acompanhamento de crianças com NEE 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Educação Especial na Especialidade em Domínio 

Cognitivo e Motor apresentado na Escola Superior de Educação de Beja, do 

Instituto Politécnico de Beja 

 

 

Elaborado por: 

Sónia Cristina Monteiro Carapau Jordão 

 

Orientado por: 

Professor Doutor José Pereirinha Ramalho 

Beja 

2016



 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedicatória 

 
Aos alunos, às famílias e aos professores! 

 
 

 

 



 

IV 
 

Agradecimentos 
 

 

A todos os pais/encarregados de educação (famílias) das crianças com 

necessidades educativas especiais e aos docentes inquiridos que voluntariamente 

aceitaram participar neste estudo, demonstrando toda a sua disponibilidade e sem os 

quais a realização desta investigação não teria sido possível. 

A minha eterna gratidão aos meus pais e ao meu irmão, que estão sempre ao 

meu lado em todos os momentos e jamais me deixarão de apoiar e dar coragem para 

alcançar os meus objetivos. 

Ao meu marido por todo o apoio, incentivo e compreensão. 

À minha pequenina que tantas vezes a privei da minha companhia e que tantas 

outras adormeceu de cansaço, porque a mãe tardava em chegar para brincar ou contar a 

história. Desculpa meu amor! 

Ao orientador, Professor Doutor José Pereirinha Ramalho, agradeço o 

acompanhamento e disponibilidade para esclarecer todas as dúvidas que compuseram o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

A todos vós, os meus sinceros e profundos agradecimentos! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Resumo 
 

 

A família é o primeiro agente promotor do desenvolvimento humano e social da 

criança. A participação e a colaboração dos pais no processo educativo dos seus filhos é 

um fator imprescindível para o seu desenvolvimento. 

Neste sentido, o presente trabalho de investigação tem como objetivo essencial 

estudar se as práticas educativas familiares, essencialmente por parte dos pais, existem e 

se são ajustadas à problemática de cada criança, promovem e/ou contribuem para o 

desenvolvimento a nível cognitivo dessa mesma criança e, se esse acompanhamento é 

reconhecido pelos seus professores. 

Trata-se de um projeto que assentou no método de investigação para a ação de 

natureza quantitativo/qualitativo com um universo de sujeitos que integra os 

pais/encarregados de educação e professores dos alunos de 2º e 3º ciclos do 

Agrupamento de Escolas n.º1 de Moura. Utilizaram-se como instrumento de recolha de 

dados dois questionários diferentes: um para os pais de crianças com necessidades 

educativas especiais e outro para professores dessas mesmas crianças. 

Os principais resultados do nosso estudo apontam no sentido de que os pais 

estão conscientes da importância da escola para o desenvolvimento global dos seus 

filhos, ainda que não contribuam diretamente para o seu desenvolvimento e sucesso 

escolar, uma vez que o acompanhamento realizado em casa é pouco relevante. Os 

professores manifestaram uma opinião negativa relativamente ao acompanhamento 

realizado em casa, por parte dos pais, não os reconhecendo como um fator potenciador 

do sucesso educativo e social das crianças. 

 

 

Palavras-chave: Práticas educativas familiares; acompanhamento educativo; 
Necessidades Educativas Especiais; Pais; Professores. 
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Abstract 
 

 

Family is the first agent to promote the child’s human and social development. 

Parents’ participation and cooperation in their children’s education is vitally important 

to their upbringing.  

Therefore, the very first aim of this research is to study whether the family, 

especially the parents, set educational routines and whether those routines are adjusted 

to the child’s characteristics, promote or contribute to his/ her intellectual development 

and whether that parents’ guidance is recognized by the teachers.  

This project is based on the action investigation method of 

quantitative/qualitative nature with a subjects universe that includes parents/ guardians 

and teachers of students who attend the primary and secondary education (key stage 3) 

at Agrupamento de Escolas n.º 1 de Moura. Two different polls were applied to collect 

data: one to the special education children’s parents and the other to their teachers. 

The main results of our study reveal that even those parents who do not 

contribute to their children’s academic success, once they do not support them at home 

regularly, are aware of school importance to their children’s global development. On the 

other hand, the teachers showed a negative opinion on the parents’ guidance at home, 

not recognizing them as a key factor to the children’s academic and social success. 

 

 

 

Key-words:  Educational routines within the family; educational guidance; Special 

Education Needs; Parents; Teachers. 
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Introdução 

 

Este trabalho de investigação pretende refletir algumas das minhas inquietudes 

enquanto profissional de educação, na medida em que me deparo muitas vezes com a 

regressão de uma criança com necessidades educativas especiais (NEE) após, por 

exemplo, um fim-de-semana ou uma pausa letiva, o que me leva a crer que não há por 

parte dos pais e/ou encarregados de educação nenhum estímulo para a aprendizagem, 

seja de caráter educativo ou social. 

O acompanhamento diário por parte dos pais a uma criança, tenha essa criança 

necessidades educativas especiais ou não, é na minha ótica, enquanto profissional de 

educação e enquanto mãe, essencial para o seu desenvolvimento normal. 

No decurso desta investigação importa avaliar todos os pais destas crianças e 

todos os seus professores, de um dado agrupamento de escolas e, mediante a conclusão 

da investigação/estudo, sugerir-se-ão possíveis melhorias de intervenção ou efetuar-se-á 

um plano de ação. 

O instrumento de avaliação a utilizar será o inquérito por questionário, um a 

aplicar aos pais/encarregados de educação que têm filhos com NEE e outro a 

professores que trabalham com estas crianças. 

Com esta investigação pretendemos estudar a importância que as Práticas 

Educativas Familiares assumem no acompanhamento de crianças com Necessidades 

Educativas Especiais. 

Pretendemos, desta forma, após a análise dos resultados da investigação e 

confrontando-os com a situação que seria, segundo vários autores e especialistas, a 

expectável, delinear um plano de ação, com o objetivo de melhorar as práticas 

educativas familiares levadas a cabo pelos pais/encarregados de educação. 

O trabalho de investigação que se expõe está dividido em três partes. 

Primeiramente será apresentado um breve enquadramento teórico, no qual faremos 

alusão e abordaremos algumas definições e estudos sobre práticas educativas familiares, 

a fim de ilustrar os conceitos principais do estudo. De seguida, serão apresentados o 

modelo de investigação, os objetivos gerais e específicos, o procedimento, a análise 

estatística de dados e os seus resultados. Na última parte, dedicaremos a nossa atenção à 

interpretação dos resultados do estudo empírico, dando especial relevância aos 
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resultados mais pertinentes, mencionando as conclusões e limitações/constrangimentos 

desta investigação. Terminaremos, como aliás já foi referido, com uma proposta de ação 

e com uma síntese conclusiva onde serão apresentadas algumas sugestões para futuras 

investigações.  
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1.1 Considerações Gerais 
 

 

A procura incessante de caminhos que maximizem a aquisição de 

conhecimentos em contextos educativos tem sido um processo que acompanhou o 

Homem ao longo da sua existência. As dificuldades de aprendizagem de muitos alunos 

tem incentivado a investigação no sentido de dotar crianças com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) de instrumentos capazes de percorrer o mesmo caminho 

que as outras, ainda que a uma velocidade diminuta. 

A importância da família na escola é uma temática alvo de preocupação por 

parte de investigadores e de todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, se 

interessam pelo processo educativo.  

Na verdade, a relação escola-família assume, nos nossos dias, um grande 

destaque, sobretudo no que se refere ao papel que a família desempenha na comunidade 

educativa e nos benefícios daí resultantes.  

A necessidade de promover uma cooperação mais estreita entre a escola e a 

família advém da natureza do processo educativo e das funções e finalidades de ambas. 

A família e a escola, embora diferentes na sua natureza, têm interesses, objetivos e 

preocupações comuns no que concerne aos seus educandos sendo, por isso, 

complementares. 

Lighfoot (1978) citado por Diogo (1998) refere que se articulassem os processos 

de socialização e educação assumidos separadamente pela escola e a família, a função 

educadora da família e o papel socializador da escola fortalecer-se-iam mutuamente. 
Deste modo, é necessário que haja um diálogo verdadeiro entre pais e 

professores para que possa assumir efeitos positivos na realização escolar, isto é, para 

favorecer a competência escolar e a vida diária e social dos seus educandos. 

Assim, parece-nos pertinente investigarmos o impacto das práticas educativas 

familiares no acompanhamento de crianças com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), tanto ao nível do desempenho escolar como ao nível da vida diária e social 

(qualidade de vida), podendo perceber, intervir e promover de forma mais assertiva no 

bem-estar e no sucesso dessas crianças. 
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1.2 A Família 
 

 1.2.1 O conceito de família 
 

O conceito de família está em constante mutação. Atualmente, podemos 

considerar que existe uma diversidade de famílias devido à evolução da sociedade. Hoje 

em dia, as famílias são muito diferentes da imagem que nós tínhamos de uma família 

tradicional. As mulheres trabalham fora de casa, os casamentos terminam em 

divórcio… Existem, cada vez mais, famílias monoparentais, pluriparentais e 

reconstruídas. Em paralelo, verifica-se uma redução considerável do número de filhos 

por casal. Deste modo, o novo conceito de família engloba não só as situações de 

paternidade biológica, mas também as situações familiares não convencionais, assim 

como a união de seres do mesmo sexo. 

De entre as características mais comuns do conceito de família, Diogo (1998) 

considera que a convivência familiar e o facto de viver em conjunto debaixo do mesmo 

teto sejam, talvez, as mais importantes. A coresidência e a partilha de recursos comuns 

são princípios claros para a definição do conceito de família. Assim, esta poderá ser 

entendida como o conjunto de adultos que se relaciona com crianças e jovens num 

determinado espaço. Para Saraceno (1992) (cit. Diogo, 1998), o que distingue família é 

essencialmente: 

 “a relação de parentesco, de afinidade ou afetividade que une entre si várias pessoas; a 

coabitação, isto é, a sua convivência de todos os membros no mesmo alojamento e a 

consequente condição da rua/residência habitual na mesma comunidade, a unidade do 

orçamento, pelo menos em parte, das receitas e das despesas destinadas à satisfação das 

necessidades primárias da família, como a alimentação e os serviços de habitação.” 

Vários autores (e.g. Campos & Cruz, 2011; Papalia, Olds & Feldman, 2001; 

Parke & Buriel, 2006; Sampaio & Gomide, 2007) entendem a família como um agente 

determinante no desenvolvimento humano. Tradicionalmente, a família nuclear 

compõe-se por um homem, uma mulher e os seus filhos biológicos ou adotados que 

vivem num ambiente familiar comum. Para estes autores, a família é uma estrutura 

fundamental que molda o desenvolvimento psíquico da criança. 
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A família é um pequeno grupo social primário em que os seus membros se 

influenciam e são influenciados. Segundo Parke e Buriel (2006), a família, 

principalmente os progenitores, são o primeiro contexto de socialização e exercem 

marcada influência na vida das pessoas. Sendo assim, podemos dizer que os pais, sendo 

aqueles que estão mais próximos, assumem uma responsabilidade acrescida no 

desenvolvimento e crescimento dos filhos e a sua influência pode ser determinante. 

Em todas as sociedades, a família e os laços que por via dela se criam entre 

indivíduos e grupos, constituem elementos fundamentais de agrupamento e 

diferenciação social (cf. Barata, 1990). O núcleo familiar hoje, como outrora, é o elo de 

ligação essencial e primeiro, entre o indivíduo, a natureza e a cultura (Pedro, 1988). 

 

 

 1.2.2 A família de crianças com Necessidades Educativas Especiais 
 

A família como unidade de conduta social significativa tem vindo a sofrer 

alterações notáveis, aliás como referido anteriormente. Essas alterações têm afetado 

consideravelmente o seu desenvolvimento tanto na estrutura como nas suas funções e 

interações (cf. Rodrigues-Lopes, 1997; Stahnhope e Lancaster, 1999; Febra, 2009). 

O nascimento de uma criança no seio de uma família provoca sempre mudanças 

significativas na estrutura familiar. Quando a criança apresenta problemas do foro das 

necessidades educativas especiais, essa mudança é estrutural, globalizante e stressante, 

experimentando a família "sentimentos ambivalentes". Uma "oscilação" entre o querer 

amar e a revolta criada pela frustração de se ter falhado (cf. Zigler e Hodapp,1986). 

Uma criança com deficiência atinge toda uma família na sua identidade, 

estrutura e funcionamento. O processo de desenvolvimento dessa família, e a forma 

como os pais lidam com a criança, terá a ver tanto com as suas qualidades quanto com 

os apoios que pode receber.  

Os pais dos alunos com NEE deparam-se com dificuldades que os outros pais 

não chegam a ter. As patologias das crianças podem ter um forte impacto no seio 

familiar, principalmente se esta é severa, e consequentemente nas interações que dela se 

estabelecem, por vezes gera mesmo questões de ansiedade e frustração (cf. Nielson, 

2000). 
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De acordo com o mesmo autor, uma criança com necessidades educativas 

especiais tanto pode promover o fortalecimento da sua família, como pode ser um fator 

de desintegração, tudo depende da capacidade com que os pais encaram as adaptações 

que é necessário fazer. Existem pais que são muito realistas, porém há aqueles que não 

estão preparados para aceitar o desafio de ter uma criança deficiente na família.  

Os autores Nobre, Montilha e Temporini (2008), identificam na família um 

papel fundamental na integração da criança, papel esse que “(…) consiste na 

compreensão da família, respeito pela deficiência da criança e sua efetiva participação”. 

É por isso, que os autores Silva e Dessen (2001, cit. Nobre, Montilha e Temporini, 

2008) caracterizam a família como “(…) um grupo de dinâmicas e relações muito 

diversificadas, cujo funcionamento muda em decorrência de qualquer alteração em um 

dos seus membros ou no grupo como um todo”. 

O’Hara & Levy (1984, citado em Correia 1997) comparam a reação dos pais que 

recebem a informação de que o filho é portador de NEE ao que geralmente o ser 

humano sente quando perde alguém que ama, “por morte” ou separação.  

O período de luto pode prescrever uma série de “estádios de ajustamento 

parental”: o choque, a rejeição e a incredulidade; a desorganização emocional em que 

estão presentes sentimentos de culpa, frustração, raiva, tristeza e mágoa e a organização 

emocional (adaptação e/ou aceitação). 

Tal como todas as famílias, a família com um filho com NEE passa por 

diferentes etapas ao longo da sua vida. Daí que Magerotte (1997) mencione que já é 

rotineiro observar-se “a família numa perspetiva longitudinal”. O nascimento marca 

apenas o início de um percurso cheio de mudanças, decisões e expetativas. 

Progressivamente, a família terá que se adaptar a cada nova exigência que surja, 

terá que encontrar soluções para os problemas que se vão colocando, procurando 

sempre desempenhar os seus papéis de forma válida e convincente.  

Estas mudanças estruturais colocam a família permanentemente em cheque. Só a 

boa resolução de cada uma das crises e de cada um dos problemas que vão surgindo 

permite desenvolver-se e progredir una e harmoniosamente dentro das características 

específicas da sua situação. 

De facto, a família de uma criança com NEE tende a ser marginalizada pela 

sociedade e pelas suas atitudes e crenças preconceituosas. Esta tem que se adaptar à 

realidade das NEE, tanto internamente, pelo reposicionamento das suas prioridades, 

como externamente pela convivência com o preconceito e com a falta de oportunidades, 
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de compreensão e de apoios (cf. Glat, 2004). Ou seja, tal como afirmam Glat e Duque 

(2003, cit. Glat, 2004) “a família passa a organizar-se em função dessa condição 

patológica encarnada pelo individuo com necessidades educativas especiais. Ele torna-

se, por assim dizer o cartão de visita da família, o rótulo que identifica todos os demais 

membros (…)”. 

Desde o diagnóstico, à procura de respostas e apoios, aos primeiros 

desenvolvimentos, à entrada na escola, à adolescência até à procura da autonomia, que a 

família acompanha o filho com NEE, procurando satisfazer todas as suas necessidades. 

Em todos estes passos, a família tem um papel ativo a desempenhar, deve-se interessar 

pelos assuntos do seu filho, participando neles ativa e conscientemente.  

É consoante a sua bagagem emocional, cultural, vivencial e social, que cada 

família encara o mundo das NEE. 
 

 

 1.2.3 As funções da Família 
 

As funções da família em relação à criança, primeiramente, assumem a 

satisfação de necessidades básicas: alimentares, higiene, saúde, sexuais, etc. No entanto, 

não podemos esquecer que só a família poderá assumir funções específicas, como é o 

caso do desenvolvimento e afirmação de identidade, socialização, equilíbrio na 

afetividade, segurança emocional e formação de valores. 

A família é reconhecida como o principal promotor do desenvolvimento humano 

e base da sua estrutura social. Assim, esta tem um papel fundamental na formação da 

personalidade da criança. É no seio da família que a criança faz as primeiras aquisições 

e a aprendizagem dos diversos papéis. 

Quando nasce uma criança, é acolhida com amor e dedicação. Desde o 

nascimento, a criança começa a reagir aos estímulos exteriores, o que influencia o seu 

desenvolvimento. A família é, na verdade, o primeiro ambiente que a criança conhece e 

dele dependerá a sua personalidade e conduta. Neste sentido, a mesma não pode 

descurar o seu papel principal de transmitir valores e conhecimentos aos seus filhos. 
Sendo a família um núcleo crucial onde ocorre o desenvolvimento das crianças, 

são os pais os que têm a responsabilidade legal e moral da educação e desenvolvimento 

dos filhos. Educar, na família, é ensinar as crianças a sentirem-se responsáveis pelos 
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seus atos, ou seja, durante o seu crescimento é necessário facultar-lhes os meios 

intelectuais e morais para que estas se possam orientar com dignidade ao longo da sua 

existência.  

É função da família dar carinho, afeto e amor à criança. Estes elevados 

sentimentos serão determinantes na construção da sua identidade. Esta permitirá o 

desenvolvimento da sua própria experiência social, das expetativas e dos valores. 

Importa salientar que a ação educativa opera em todos os momentos e é influência do 

carácter dos pais, das suas atitudes e comportamentos, misturando-se com métodos 

educativos, refletindo-se na formação e desenvolvimento da criança. 

Não devemos descurar a importância que a afetividade tem no desenvolvimento 

harmonioso da criança, na medida em que, uma relação afetiva positiva, constitui um 

requisito para que esse desenvolvimento se possa processar. Neste sentido, 

Bronfenbrenner (1997) refere que “ se o atual conhecimento do desenvolvimento da 

criança nos diz alguma coisa, é o de que esta se desenvolve psicologicamente em função 

das interações recíprocas com aqueles que a amam”. Assim se reconhece que, na 

generalidade, pais afetuosos geram filhos seguros emocionalmente que, por sua vez, 

cooperam com maior eficácia e, com o objetivo de imitarem os pais e agradarem, 

poderão ser crianças recetivas à disciplina (Diogo, 1998). 

Em relação à função da socialização, a família ocupa um lugar privilegiado, ela é 

o primeiro núcleo socializador da criança, é a primeira organização onde ela inicia as 

suas experiências e interseções com o mundo exterior. 
A partir do momento em que a criança se insere no seio familiar, começa a 

adquirir regras, hábitos e normas que facilitam a sua integração num mundo social mais 

amplo, a sociedade. É na família que se dá a chamada socialização primária, onde a 

criança dá os primeiros passos para se poder desenvolver como um ser responsável e 

ativo dentro do ambiente social, interiorizando os valores, as atitudes e os papéis que 

conduzem à formação da sua responsabilidade. É a partir da interação com o contexto 

familiar que vai determinar a sua ação enquanto ser pertencente à sociedade. Apesar das 

mudanças que a família tem sofrido com a evolução dos tempos, esta continua a ter 

ainda um papel preponderante no desenvolvimento da criança, sobretudo até à idade 

escolar. Neste momento, o papel da família interatua com o papel da escola. A cultura 

dos pais integra-se na cultura da escola, podendo existir uma complementaridade entre 

estas duas instituições socializadoras. De acordo com Diogo (1998), o desenvolvimento 
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da criança vai ser, assim, influenciado pelos dois principais contextos de socialização 

nos quais a criança cresce e se desenvolve: a família e a escola. 

 

 

1.3 O Papel da Família   
 

 1.3.1. O papel dos pais no acompanhamento dos seus filhos 

 

Os pais são agentes indispensáveis no processo social e educativo dos filhos. A 

família é a que melhor conhece a criança, porque a acompanhou desde o seu nascimento 

e, da mesma maneira, a criança sente-se mais segura estando próxima da sua família. 

Para Petean e Borges (2002), a participação da família promove o desenvolvimento da 

criança e atua como agente mediador entre a escola e o meio social. 

Quando se trata de crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), o 

acompanhamento por parte dos pais torna-se ainda mais importante, afinal, a 

dependência destas crianças é maior. 

Os pais destas crianças encontram diante de si, um longo caminho de obstáculos 

na educação escolar e social dos seus filhos, e a sua participação é o que determinará o 

avanço na aprendizagem destas crianças. 

O papel que a família desempenha na educação de crianças com NEE não difere, 

de forma muito significativa, da educação dada às outras crianças. Contudo, a 

participação e a colaboração dos pais no processo educativo dos seus filhos é um fator 

imprescindível para o seu desenvolvimento. 

Nielsen (1999) é da opinião que para as crianças terem uma boa experiência 

educativa, é necessário que os pais sejam envolvidos no processo educativo. Por seu 

lado, e, referindo-se aos alunos com NEE, Marchesi (1995) salienta que a participação e 

colaboração dos pais no processo educativo destes alunos é um fator primordial para 

favorecer o seu desenvolvimento. 

O apoio educativo às crianças com deficiências deve iniciar-se o mais 

precocemente possível. Neste âmbito, Marchesi (1995), refere que toda a educação deve 

começar precocemente, mesmo a da criança que evolui e progride normalmente. 
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A família, como primeiro agente de educação e de socialização de qualquer 

criança, incluindo a criança com deficiência, desenvolve um papel relevante no âmbito 

da intervenção precoce. É, muitas vezes, esta, essencialmente através da mãe, devido a 

uma maior proximidade com o filho, que deteta as diferenças em relação às crianças 

com necessidades educativas especiais. Assim, devemos salientar a importância da 

educação no âmbito familiar, especialmente no início do desenvolvimento da criança. É 

a esta que compete intervir de modo a desenvolver na criança todas as suas capacidades. 

Para que uma criança, com ou sem deficiência, possa atingir uma fase de 

desenvolvimento, ela necessita de ser estimulada. No caso da criança com deficiência, a 

estimulação assume um papel ainda mais relevante. Compete aos pais efetuar essa 

estimulação, num ambiente adequado, dando carinho e atenção, de modo a proporcionar 

um bom desenvolvimento global da criança. 

Para Pelosi (1998), o mais importante não é o tempo que passamos com as 

nossas crianças, mas a forma como ocupamos esse tempo, ou seja, o mais relevante não 

é a quantidade de tempo disponível, porém a qualidade, a maneira como se ocupa 

eficazmente esse tempo de modo a promover um bom desenvolvimento pessoal e 

relacional. Se os pais conseguirem demonstrar aos filhos que podem contar com eles, 

que estão disponíveis e preparados para os amparar e ajudar, se conseguirem adequar os 

seus comportamentos àquilo que é esperado deles como exemplos, vão criar uma 

relação empática e de ajuda que se vai refletir no desenvolvimento ajustado dos seus 

filhos. 

Segundo Campos e Cruz (2011), os pais são os responsáveis por criar condições 

para que as crianças desenvolvam sentimentos de segurança, autoestima, identidade 

pessoal, assim como suporte emocional e organização de rotinas diárias. 

Embora o desenvolvimento das pessoas não dependa exclusivamente da ação 

direta da família e dos progenitores, podemos dizer que estes são os agentes 

socializadores que mais atuam nesse desenvolvimento. 

Segundo Steinberg (2001), as pesquisas efetuadas sobre esta temática 

demonstram que, de um modo geral, os estilos parentais e as práticas educativas 

relacionam-se com diversos aspetos do desenvolvimento, tais como o ajustamento 

social, a psicopatologia, a autoestima e o desempenho escolar. Os pais apresentam um 

papel muito importante no desenvolvimento e na realização escolar pela forma como 

motivam as crianças e as atitudes que lhes transmitem. A maneira como os pais 

valorizam e ajudam a encarar a vida, promove a autoestima e fomenta o ajustamento 
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social e bem-estar psicológico, evitando, assim, sintomatologia psicopatológica 

(depressiva, ansiosa e de inadaptação social). Podemos denotar pelos diversos estudos e 

investigações que vão surgindo, o interesse em investigar o modo como as práticas 

educativas parentais ou estilos parentais podem determinar ou condicionar o 

desenvolvimento humano. Quando desenvolvermos o ponto sobre práticas educativas 

familiares daremos alguns exemplos de estudos/investigações pertinentes nesse âmbito. 

   

 1.3.2. A importância do Meio Familiar no processo de 
aprendizagem da criança 
 

Segundo Marturano (1998), a influência do ambiente familiar na aprendizagem é 

amplamente reconhecida.  

Inúmeros exemplos vivenciados mostram que a escola melhora quando a família 

está presente. Se a família se interessa pela escola, a criança interessa-se mais pelos 

estudos e melhora o relacionamento da família com a criança e vice-versa. 

A família desempenha um papel importante na formação da criança, pois 

permite e possibilita a constituição da sua personalidade. É nela que o homem concebe 

as suas raízes.  

Esta é, portanto, a primeira instituição social formadora da criança, dela depende 

em grande parte a personalidade do adulto que a criança virá a ser. Sabe-se que a 

educação não formal, fornecida pela familia e pela comunidade, constitui-se num dos 

pilares essenciais na construção do eu. Segundo Kupfer (1989, p.46), a educação da 

criança deve primar pela dominação dos instintos, uma vez que tem que inibir, proibir, 

reprimir. Sabe-se que a ausência de restrições e de orientações pode deseducar em vez 

de promover uma educação saudável. As angústias são inevitáveis, mas a repressão 

excessiva dos impulsos pode originar distúrbios neuróticos. O problema é encontrar um 

equilíbrio entre proibição e permissão.  

A educação do contexto familiar influencia o desenvolvimento da autoconfiança 

da criança, formando-a e constituindo-a, enquanto ser humano completo. Os anseios, os 

desejos e as expetativas familiares que a envolvem, promovem bem-estar e equilíbrio 

quando doseados e colocados à disposição de maneira correta. 
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A família, desconhecendo as necessidades da criança e a maneira apropriada de 

lidar com esses aspetos, muitas vezes, necessita de orientações que lhe deem suporte e 

lhe possibilitem ajudar o seu filho. Fatores como motivação, formas de comunicação e 

conflitos no lar influenciam o desempenho da criança no processo de aprendizagem. 

Segundo Marturano (1999), há mães que demonstram excessiva ansiedade 

quanto à superação da dificuldade da criança; outras que se mostram impacientes 

quanto ao desempenho insatisfatório que o filho apresenta; há aquelas que atribuem 

todo o problema à criança e a caracterizam como “preguiçosa”, “lerda”, “distraída”; 

existem as que negam a dificuldade que a criança demonstra; há as que não 

acompanham as atividades do seu filho e as mães que punem a criança pelo seu fracasso 

nas atividades escolares. Isto acontece pelo facto de os pais desconhecerem como ocorre 

a aprendizagem e, portanto, necessitam de orientações específicas a esse respeito. 

A importância da participação da família no processo de aprendizagem é 

inegável e a necessidade de se esclarecer e instrumentalizar os pais quanto à 

possibilidade de ajudar os seus filhos com dificuldades na aprendizagem é evidenciada 

ao manifestarem as suas dúvidas, inseguranças e falta de conhecimento em como fazê-

lo. Conforme Martins (2001, p.28), essa problemática gera nos pais sentimentos de 

angústia e ansiedade por se sentirem impossibilitados de lidar de maneira acertada com 

a situação. 

O relacionamento familiar, a disponibilidade e interesse dos pais na orientação 

educativa dos seus filhos, são aspetos indispensáveis na ajuda à criança.  

Através das experiências e relações interpessoais, a família pode promover o 

desenvolvimento intelectual, emocional e social da criança, criando situações no dia-a-

dia que estimularão esses aspetos, desde que esteja desperta para tal. Além disso, a 

participação da criança nas atividades do dia a dia em casa e a formação de hábitos 

também são importantes na aquisição dos requisitos básicos para a aprendizagem, pois 

estimulam a organização interna e a habilidade para o fazer, de maneira geral 

(Marturano, 1998). 

Criar filhos não significa torná-los perfeitos, pois os pais têm muitas dúvidas e 

estão sujeitos a muitas falhas, mas o que é necessário é tentar identificar os conflitos e 

desfazê-los, aprendendo a conviver com essas situações. Através dos conflitos os pais 

desenvolvem a perceção de si mesmos e dos seus filhos. Essas situações estimulam pais 

e filhos a instalar um diálogo verdadeiro, expondo o entendimento e sentimento em 

relação às experiências quotidianas (Tiba, 1999). 
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O relacionamento familiar também é fundamental no processo educativo. A 

criança estará muito mais recetiva às instruções dos pais, se os membros da família se 

respeitarem entre si, procurando conversar e colaborar um com o outro. É importante a 

participação dos pais na vida dos filhos, numa convivência como companheiros, 

partilhando emoções, o que contribui muito para a disciplina. 

 

 

 1.3.3 Envolvimento parental e sucesso educativo 
 

Atualmente existe uma crescente consciencialização da importância que a 

família tem na educação das crianças. Davies (1989), considera que o envolvimento dos 

pais proporciona vários benefícios não só para o desenvolvimento e aproveitamento 

escolar das crianças, mas também para os pais, professores, escolas e para o 

desenvolvimento da sociedade. Nesta perspetiva, este envolvimento está ligado, 

essencialmente, ao desenvolvimento da criança e ao sucesso escolar e social da mesma. 

No entanto, para se chegar ao modelo de intervenção centrada na família, que 

hoje se defende, um longo caminho foi percorrido. 

A política de mudança, a desinstitucionalização, as críticas ao modelo médico a 

par do descontentamento dos pais face ao escasso poder decisório que tinham desejado, 

as novas formas de atendimento e a participação na educação dos seus filhos, tornaram-

-se os principais promotores de mudança (Allen e Petr, 1996). 

Na década de 80 surge a necessidade de envolver os pais através de programas 

de formação. A intervenção deixa de se centrar exclusivamente na criança para se 

centrar na família, tendo em conta as suas necessidades específicas (Correia e Serrano, 

1997). 

É de opinião de vários autores, em relação à importância que se infere à 

participação/acompanhamento dos pais na educação dos filhos, que esta se torna ainda 

mais preponderante quando está em causa uma criança com NEE. 

A escola e a família têm um papel complementar e uma responsabilidade 

conjunta no desenvolvimento da criança e, por isso, não se devem criar substitutos dos 

pais, mas sim consciencializá-los e envolvê-los.  

Marques (1997), menciona que alguns estudos efetuados sobre a influência da 

família no aproveitamento escolar, mostram que existem muitas vantagens para os 
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alunos quando os pais apoiam e encorajam as atividades escolares. Na mesma linha, 

Silva (1993), diz existir uma relação positiva entre o envolvimento dos pais na educação 

dos seus filhos e o rendimento escolar destes, apresentando algumas razões. 

A ajuda direta prestada aos filhos quando estes têm dificuldades é muito 

importante. O incentivo é relevante, pois transmite-lhes a importância atribuída à 

frequência na escola. Por outro lado, estes sentem-se mais motivados quando 

testemunham o interesse dos pais pela sua atividade escolar. 

Os pais sentem-se implicados no processo educativo quando participam 

diretamente na sua atividade escolar. Aumentando as suas expetativas quanto ao seu 

percurso escolar, aumentarão, naturalmente, as expetativas destes em relação ao seu 

próprio percurso, assim como a sua autoconfiança, a autoestima e o seu autoconceito 

escolar que culminarão, certamente, em bons resultados escolares e afetivos. 

Por outro lado, o acompanhamento por parte dos pais aumenta a expetativa dos 

professores. Estes veem a presença dos pais ou encarregados de educação na escola 

como manifestação de interesse em relação à educação escolar dos filhos, acontecendo 

o contrário em relação aos que raramente aparecem. 

Relativamente ao envolvimento dos pais na educação da criança com NEE, 

Correia (1997), baseando-se em estudos realizados sobre o tema, considera que os pais 

são elementos fundamentais no que respeita à planificação, execução e avaliação de 

programas de intervenção. 

Vários estudos levados a cabo por Anna Henderson (1987), referidos por Davies 

(1989), revelam que quando os pais se envolvem no processo educativo dos seus filhos, 

estes obtêm melhores resultados. Também, no que concerne à criança com NEE, os 

bons resultados obtêm-se através de um trabalho conjunto que deve começar o mais 

prematuramente possível.  

Nielsen (1999) considera que para a educação dos jovens é de primordial 

importância abrir portas de comunicação com os pais. Acrescenta que o envolvimento 

parental no processo educativo e a assistência especial atribuída ao aluno com NEE, 

trarão grandes benefícios para o seu sucesso educativo. 

O estudo, EDULOG, Think Tank da Educação, da Fundação Belmiro de 

Azevedo tornado público a 13 de abril de 2016, nomeadamente no Diário de Noticias, 

analisa a relação família/escola e conclui que quanto mais baixo é o nível de ensino dos 

pais mais probabilidade há de os filhos terem reprovado. 
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O mesmo estudo refere que se observa uma relação muito acentuada entre a 

escolaridade e a ajuda prestada pelos pais nas atividades da escola. Mais de 90% dos 

pais com ensino superior declaram ajudar habitualmente os filhos nas atividades 

escolares, mas apenas 21% dos inquiridos com escolaridade até ao 1º ciclo afirmam 

ajudar os filhos nessas atividades, um terço assume que não o faz porque não consegue. 

O referido estudo teve como objetivo aprofundar o conhecimento da importância 

social da educação em Portugal, envolveu 1.201 entrevistas com pessoas (mais de 18 

anos) de todo o país, a maioria (63%) com escolaridade inferior ao 9.º ano. 

Relativamente ao acompanhamento por parte da família na educação dos seus 

filhos, poder-se-á dizer que os pais pouco têm acompanhado o desenvolvimento das 

suas crianças e pouco têm participado na definição das políticas educativas do país. Há, 

ainda, um longo caminho a percorrer no que se refere à sensibilização dos pais para um 

acompanhamento real na educação dos seus filhos, nomeadamente daqueles que 

apresentam necessidades educativas especiais. 

No entanto, reconhecemos que ainda existem obstáculos que é preciso eliminar 

no acompanhamento dos pais no percurso escolar dos seus filhos. Na opinião de Davies 

et al. (1997), existem vários obstáculos ao envolvimento dos pais na educação dos 

filhos, que passam por: 

 a tradição de separação que leva a que os pais e a escola funcionem de 

costas voltadas; 

 os pais entregam os filhos à escola demitindo-se do papel de educadores; 

 a tradição dos professores culparem os pais por não acompanharem, nem 

demonstrarem interesse pelo progresso dos filhos; 

 a falta de comunicação entre família/professor/escola; 

 a falta de formação adequada e contínua dos professores, 

e acrescentamos, também, a falta de formação/escolarização por parte dos pais. 

 

 Compete a todos os intervenientes encontrar a melhor forma de comunicar, para 

que, do esforço conjunto, o processo educativo do aluno tenha um resultado positivo, 

saindo da escola com uma educação e instrução que contribuam para a construção de 

um mundo melhor. 
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1.4 Os fatores que influenciam o Desenvolvimento da Criança 
 

A criança, no momento do seu nascimento, é um ser puramente biológico, 

pronto a receber qualquer tipo de influência. É no grupo que nasce, a família, que 

decorre o processo inicial de integração social. O processo de socialização obriga a que 

a criança adapte os seus comportamentos biologicamente determinados às práticas 

culturais do grupo social a que pertence. Os valores, as atitudes, os conhecimentos 

adquiridos no seio familiar, principalmente os transmitidos pelos pais, visam torná-la 

apta a responder de forma adequada a diferentes situações. 

O termo “Desenvolvimento” é amplo e refere-se a todos os processos de 

mudança pelos quais as potencialidades de um indivíduo se desdobram e aparecem 

como novas qualidades, habilidades, traços e características correlatas (Pikunas, 1979, 

p.24). 

Portanto, o termo desenvolvimento aqui referido traduz a capacidade de uma 

criança em realizar tarefas cada vez mais complexas. Corresponde, assim, à aquisição 

de novos saberes e novas habilidades. 

O desenvolvimento humano envolve três áreas do comportamento, são elas: a 

cognitiva, a afetiva e a psicomotora, que quando integradas promovem o 

desenvolvimento harmonioso do indivíduo (Lígia, 2002). 

As crianças estão sujeitas a fatores genéticos que se referem a tudo o que cada 

criança herda dos pais.     

Os fatores do meio são importantes na medida em que facilitam várias 

aprendizagens, por isso, é significativo proporcionarmos à criança um ambiente 

estimulante, e assim, ter a oportunidade de adquirir conhecimentos. 

É fundamental que os pais proporcionem aos seus filhos um ambiente acolhedor 

e de incentivo à aprendizagem. Estes têm um papel essencial na estimulação dos filhos, 

na transmissão do entusiasmo por explorar o mundo que os rodeia, o que, sem dúvida, é 

promover a possibilidade de aprender. É importante que os pais brinquem e conversem 

com os seus filhos, assim eles sentir-se-ão seguros e contentes por descobrirem o que 

existe à sua volta na sua companhia. O contexto de amor é fundamental para 

estabelecerem laços fortes com os filhos e para que a aprendizagem seja bem-sucedida. 

 

 



 

29 

 

1.5 As Práticas Educativas Familiares  
 

As práticas educativas familiares ou parentais são comportamentos interativos, 

estratégias e técnicas adotadas pelos pais para instruir e orientar os comportamentos dos 

filhos, ou seja, são conteúdos específicos que definem objetivos de socialização, são 

estratégias utilizadas para incentivar (comportamentos desejados) ou suprimir 

(comportamentos inadequados) comportamentos dos filhos (Teixeira & Lopes, 2005). 

Estas estratégias podem ser combinadas e adequadas de acordo com as situações e a 

conduta desejada (Darling & Steinberg, 1993). 

Os estilos parentais estão associados a um conjunto de atitudes dos pais 

relativamente à educação dos seus filhos e definem a forma como estes influenciam os 

filhos através das suas práticas educativas, com base nos seus valores e crenças. Estas 

são características que determinam a interação entre os pais e filhos. Neste sentido, os 

estilos parentais promovem um clima emocional que se expressa no desenvolvimento 

das crianças e incluem aspetos de interação entre os pais e os filhos e as práticas 

parentais específicas (linguagem corporal, tom de voz, mudança de humor), com 

determinados objetivos (Papalia, Olds & Feldman, 2001). 

Os estudos pioneiros de Baumrind tiveram como objetivo estimar o impacto das 

práticas educativas parentais nas várias dimensões da vida do indivíduo. Segundo 

Papalia, Olds e Feldman, (2001), tal permitiu identificar três estilos parentais distintos 

(permissivo, autoritário e autoritativo) que influenciam e moldam o desenvolvimento 

das crianças e jovens. 

A família e, principalmente, os pais têm a função de promover o afeto necessário 

à estabilidade emocional, essencial ao desenvolvimento absoluto e harmonioso. Ao 

longo dos tempos, as dinâmicas familiares têm vindo a alterar-se e, de algum modo, 

essas modificações podem refletir-se nas práticas educativas parentais. 

As famílias, apesar de não representarem uma estrutura social perfeita, uma vez 

que sofrem alguns constrangimentos estruturais e sociais, possuem liberdade para agir 

consoante os seus interesses e valores. Esta autonomia diferencia e distingue as várias 

famílias. Estas não são cópias umas das outras, apresentam respostas e ações distintas 

aos constrangimentos que têm de enfrentar (Diogo, 1998). 

Para Jia e Schoppe-Sullivan (2011), o envolvimento do pai no desenvolvimento 

e acompanhamento das crianças é influenciado pelo ambiente social e familiar. 
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Segundo Diogo (1998), o estatuto profissional das mães pode ter alterado a 

ordem económica e a dinâmica familiar, pois isso permitiu uma maior independência da 

mulher, permitiu o contacto com outros contextos relacionais e o aumento do poder 

económico. Por outro lado, criou no espaço familiar uma ausência, uma diminuição do 

tempo dedicado aos filhos. No entanto, não se pode considerar esse fator como 

determinante na degradação das relações mãe-filho, pois, como já referimos 

anteriormente, e segundo Pelosi (1998), mais importante do que a quantidade de tempo 

é a qualidade que acaba por ser mais marcante no desenvolvimento das crianças. 

A importância da mãe e dos seus comportamentos começa bastante cedo, logo 

durante a gestação. Para Conde, Figueiredo, Tendais, Pereira, Afonso e Nogueira 

(2008), o desenvolvimento psicológico das crianças começa antes do nascimento e os 

comportamentos da mãe enquanto grávida (devido a pequenas variações no ambiente 

fisiológico e à elevada sensibilidade do cérebro fetal) já determinam a variabilidade 

comportamental e o desenvolvimento futuro da criança. 

Outro fator que Diogo (1998) e Monteiro, Veríssimo, Santos e Vaughn (2008) 

enumeram e que pode influenciar as práticas educativas parentais é o aumento de 

divórcios, que também intervém nas dinâmicas familiares, visto que os filhos ficam a 

viver com apenas um dos progenitores (famílias monoparentais), na sua maioria com a 

mãe, que, muitas vezes, é o único adulto responsável economicamente pelo sustento 

familiar e pelo acompanhamento e educação do menor. Tal facto pode contribuir para 

uma situação de instabilidade emocional nas crianças. 

Por exemplo, podemos referir um estudo efetuado por Boeckel e Sarriera (2006), 

com a participação de 323 adultos jovens, estudantes universitários de ambos os sexos. 

Este estudo destaca a existência de uma correlação significativa positiva entre o estilo 

parental autorizante e bem-estar psicológico (quanto maior for o estilo parental 

autorizante, maior é o nível de bem estar psicológico). O mesmo refere que o estilo 

parental autorizante prediz o bem-estar psicológico. O mesmo estudo destaca, ainda, a 

existência de uma correlação significativa negativa entre o estilo parental autoritário e 

bem-estar psicológico (a uma maior prática parental autoritária, corresponde um menor 

nível de bem estar psicológico). Um outro estudo de Teixeira e Lopes (2005), realizado 

com 173 estudantes universitários, demonstra que a análise de variância “sugere que os 

estilos parentais podem de facto estar relacionados com o desenvolvimento dos valores 

humanos” (p.51). Por último, um estudo realizado por Weber, Stasiak e Brandenburg 

(2003), demonstra que a perceção dos adolescentes quanto à sua autoestima apresenta 



 

31 

 

uma relação significativa positiva com a expressão afetiva, envolvimento, regras, 

reforço, comunicação positiva, presença de modelo parental, clima conjugal positivo e 

sentimentos positivos em relação aos pais. 

A maioria dos estudos sobre a importância das práticas educativas familiares e 

desempenho escolar apresentam amostras com crianças ou adolescentes. Quanto à 

qualidade de vida, os estudos apresentados são relacionados com o bem-estar físico ou 

doença e não referem o impacto das práticas educativas familiares ou parentais. 

Atendendo a este interesse nas práticas educativas familiares, parece-nos relevante 

tentar perceber de que forma estas podem estar associadas ou até determinar o 

desempenho escolar, influenciar a autoestima e a qualidade de vida de crianças com 

NEE. 
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Capítulo II - Estudo Empírico  
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2.1 Problemática e sua Contextualização 
 

 

Os laços afetivos formados dentro da família, particularmente entre pais e filhos, 

podem ser aspetos promotores de um desenvolvimento saudável e de padrões de 

interação positivos que possibilitam o ajustamento do indivíduo aos diferentes 

ambientes de que participa. Por exemplo, o apoio parental a nível cognitivo, emocional 

e social, permite à criança desenvolver capacidades para enfrentar as situações do dia-a-

dia (Eisenberg & Cols., 1999). 

As figuras parentais exercem grande influência na construção dos vínculos 

afetivos, da autoestima, autoconceito e, também, constroem modelos de relações que 

são transferidos para outros contextos e momentos de interação social (Volling & Elins, 

1998). 

A família e a escola constituem os dois principais ambientes de desenvolvimento 

humano nas sociedades ocidentais contemporâneas. Assim sendo, e tendo em conta tudo 

o que até então foi referido, a criança sofre influências positivas ao seu 

desenvolvimento se a família interage com ela, a expõe ao meio ambiente, a estimula e 

promove a sua autonomia. Caso contrário, se a família a superprotege ou deixa de dar 

continuamente a estimulação necessária ao seu desenvolvimento, esta sofre por parte da 

família influências negativas. 

Os pais devem procurar a ajuda disponível junto da escola, aconselhando-se 

junto dos professores e técnicos (Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente social e 

Terapeuta da fala) para, assim, poderem acompanhar de forma mais ajustada, os seus 

filhos. 

De acordo com as dúvidas e preocupações sentidas por parte dos pais, ao longo 

destes últimos quinze anos, investigou-se no sentido de perceber se as práticas 

educativas familiares (essencialmente por parte dos pais) são ajustadas à problemática 

de cada criança e promovem e/ou contribuem para o seu desenvolvimento a nível 

cognitivo e, ainda, se esse acompanhamento familiar é reconhecido por parte dos 

professores dessas crianças. 
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2.2 Modelo de Investigação 
 

 

Sustentando-nos nas palavras de Quivy e Campenhoudt (1998), no que diz 

respeito à investigação social, o importante é que o investigador seja capaz de conceber 

e pôr em prática um dispositivo para a compreensão do real, ou seja num sentido lato, 

um método de trabalho.  

Perante a realidade de um dado Agrupamento de Escolas do interior do país e, 

tratando-se de um problema real e específico, realizou-se um estudo de carácter 

exploratório (investigação para a ação), com o objetivo de compreender a importância 

das práticas educativas familiares no acompanhamento dos seus filhos (crianças com 

Necessidades Educativas Especiais). 

Sendo complexa a realidade a estudar, o seu conhecimento necessitará de se 

apresentar de uma forma parcelar pelo que se enveredou por um processo de 

classificação e divisão, de modo a que se possa obter relações sistemáticas do todo 

(Santos, 1987). Recorreu-se a uma abordagem compreensiva, de modo a ser possível 

objetivar o sentido atribuído pelos sujeitos à ação. 

 

2.3 Questões e Objetivos de Investigação 
 

Face aos objetivos e questões de investigação que caracterizam o estudo 

considerámos ser mais apropriado efetuar uma investigação qualitativa e, 

simultaneamente, quantitativa. Por um lado, a investigação qualitativa permitir-nos-á 

uma análise para uma melhor compreensão dos significados que emergem da realidade, 

enquanto, por outro lado, através da investigação quantitativa, com a construção de 

tabelas e gráficos, podemos verificar, de forma imediata, quais as respostas dos 

inquiridos e, assim, fazer uma interpretação.  
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 2.3.1 Objetivos da investigação 
 

- Objetivo geral 

 

O objetivo fundamental deste estudo é perceber se as práticas educativas 

familiares, essencialmente por parte dos pais, acontecem e são ajustadas à problemática 

de cada criança, promovem e/ou contribuem para o seu desenvolvimento a nível 

cognitivo. Assim, conseguiremos avaliar o papel dos pais no acompanhamento do filho 

com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e estimar se esse acompanhamento é 

reconhecido pelos professores dessas crianças. 

Tentamos perceber, através da opinião dos pais, se há um contributo por parte 

destes na educação/desenvolvimento da criança e, da parte dos professores, se é notável 

uma continuidade educativa no seio familiar. 

 

- Objetivos específicos 

 

Deste modo pretender-se-á: 

 
1. Verificar se o acompanhamento dos pais (família) na educação dos filhos com 

NEE influencia o seu desenvolvimento/sucesso;  

2. Verificar se os pais estão sensibilizados para a importância do acompanhamento e 
contributo no processo educativo e social do seu filho com NEE;  

3. Verificar se os professores têm uma opinião positiva do acompanhamento dos 
pais como fator potenciador do sucesso educativo e social do seu educando;  

4. Verificar se os professores reconhecem um acompanhamento familiar, a nível 
educativo e social, do seu educando. 
 

 2.3.2 Questões de investigação 
 

É referido existir distanciamento entre investigação e prática (Dunst et al., 1994) 

pelo que se torna essencial estudar as realidades familiares para poder contribuir para 

uma melhoria nas suas práticas e igualmente para uma melhoria na qualidade de vida, 

tanto a nível escolar como na vida diária das crianças com NEE. 
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No nosso estudo, para podermos analisar a opinião dos pais e professores, 

utilizámos um inquérito por questionário, uma versão para pais e outra versão para 

professores. Este estudo não permite, no entanto, a comparação entre as respostas dadas 

pelos pais e pelos professores, já que os primeiros responderam na base do processo que 

ocorre com os seus filhos no seio familiar e os professores responderam de uma forma 

global, com base no conhecimento das capacidades e fraquezas do aluno. 

Assim, o objeto em estudo é avaliar a importância das práticas educativas 

familiares no acompanhamento de crianças com NEE, na perspetiva de contribuir e 

promover o seu desenvolvimento. 

Pensamos que as questões que levantámos esclarecem o que assumimos como 

problemática do estudo e o que queríamos efetivamente estudar. Foi a partir delas que 

definimos a amostra, os instrumentos e os procedimentos de recolha de dados que 

utilizámos. 

Neste sentido, levantaram-se algumas questões que achamos pertinentes 

analisar: 

1. Será que o acompanhamento dos pais na educação dos seus filhos influencia o 

seu desenvolvimento/sucesso? 

2. Será que os pais estão sensibilizados para a importância do acompanhamento 

e contributo no processo educativo e social do seu filho com NEE? 

3. Será que os professores têm uma opinião positiva no acompanhamento dos 

pais como fator potenciador do sucesso educativo e social do seu educando? 

4. Será que os professores reconhecem um acompanhamento efetivo por parte 

dos pais no seu educando? 

 
 

2.4 Participantes 
 

Pretendeu-se inquirir o universo de professores de 2º e 3ºciclos do Ensino 

Básico, um total de 54 professores (grupo constituído por 40 mulheres e 14 homens) e o 

universo dos pais/encarregados de educação das crianças com NEE, ou seja, 22 alunos 

que frequentam o 2º ciclo e 37 alunos que frequentam o 3º ciclo, o que perfaz um total 
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de 59 alunos com NEE, isto é, foram inquiridos 59 pais ou encarregados de educação, 

entre os quais 13 são de etnia cigana. 

Tanto os professores como as crianças (pais/encarregados de educação) 

pertencem ao Agrupamento de Escolas n.º 1 de Moura - Escola Básica n.º 1 de Moura. 

Os participantes no estudo são, maioritariamente, do sexo feminino, dado que a 

maioria de professores e encarregados de educação são mulheres. 

 

 

2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 
 

Esta investigação foi desenvolvida, recorrendo à construção e aplicação de dois 

inquéritos por questionário. A escolha deste instrumento de recolha de dados deveu-se 

às múltiplas vantagens na sua utilização, nomeadamente a padronização, a autonomia e 

a rapidez na recolha de informação. A possibilidade de quantificar uma multiplicidade 

de dados, permite, ainda, apreender e analisar melhor os fenómenos sociais a partir de 

informações da população em questão. 

De entre as diversas opções metodológicas no domínio da investigação em 

ciências sociais e humanas, o inquérito assume-se como sendo uma das de uso mais 

recorrente (Ferreira & Campos, 2009). 

A conceção e a implementação de um inquérito é um processo cujo objetivo é a 

recolha de informação temática válida e fiável, obtida a partir das respostas individuais 

dadas a um conjunto de questões por um grupo representativo de inquiridos, em torno 

das quais se produzem conclusões passíveis de serem generalizadas ao universo da 

população em estudo (Thayer-Hart et al., 2010).  

Construímos, como anteriormente referido, um inquérito por questionário a 

aplicar aos pais de crianças com NEE e outro aos professores dessas mesmas crianças. 
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2.6 Técnicas de Análise de Dados 
 

Após a recolha dos inquéritos por questionário, procedeu-se à sua análise e à 

interpretação dos resultados. Para isso, numeraram-se as perguntas individualmente para 

facilitar a construção de tabelas e gráficos. 

O tratamento de dados obedeceu à sequência lógica das questões e das suas 

respostas, através do programa informático "A Folha de Cálculo" (Microsoft Excel do 

ambiente de trabalho Windows 7, Office 2007). 

Como expectável, todo o processo de investigação e intervenção nunca deverá 

ser um produto acabado, mas, sim, um processo continuamente em construção, por isso, 

objeto de uma regular avaliação e reestruturação, sempre que necessário. 
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Capítulo III - Apresentação dos Resultados 
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3.1 Apresentação dos resultados 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes aos inquéritos por 

questionário feitos aos pais/encarregados de educação e aos professores. 

Inicialmente, encontram-se os dados obtidos nos inquéritos por questionário 

pelos pais (anexo A). Em seguida, encontram-se os resultados dos inquéritos por 

questionário destinados aos professores do 2º e 3º ciclos de ensino (anexo B). 

Os dados encontram-se organizados por tabelas e/ou gráficos, de modo a haver 

uma melhor interpretação. A cada pergunta do questionário corresponde uma tabela e 

um gráfico, sistematizando os dados obtidos. 

No que diz respeito aos resultados obtidos, para algumas das questões foram 

calculadas as percentagens. Deste modo, pode-se ter uma visão mais globalizante e 

esclarecedora do tipo de respostas que irão ser a base deste estudo. 

Tendo em conta os questionários apresentados (pais e professores), a melhor 

forma de obter uma apresentação esclarecedora da maioria das respostas foi através de 

tabelas. As tabelas foram numeradas de acordo com o número atribuído à questão no 

próprio questionário. 

Os dados obtidos através das respostas aos questionários foram tratados 

informaticamente com recurso a Folha de Cálculo do Microsoft Excel 2007, como 

referido anteriormente. 

Os resultados foram analisados, numa fase inicial, através de tabelas e/ou 

gráficos de distribuição das respostas e são acompanhados da correspondente análise 

estatística para cada uma das questões. 

 

 

 3.1.1 Apresentação dos resultados do questionário dirigido aos 
pais de crianças com necessidades educativas especiais  
 

A este questionário responderam 51 pais de crianças com necessidades 

educativas especiais, ou seja 86,4% do universo inquirido (59 pais/encarregados de 

educação). 
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criar as condições para encetar a necessária revolução do ensino, pois tal como nos diz 

Papert (1997), uma revolução do ensino deve ocorrer em qualquer momento. 

Contudo, o uso do computador requer certas ações no processo de construção do 

conhecimento, segundo Papert (1985), quando o aluno está a interagir com o 

computador, ele está a manipular os conceitos e isso contribui para o seu 

desenvolvimento mental, porque aprender algo de novo é relacioná-lo com algo já 

conhecido e, seguidamente, torná-lo seu. 

Os pais implicados no estudo, provavelmente, deixam os seus filhos utilizar o 

computador, com ou sem acesso à rede (Internet), sem qualquer tipo de orientação ou 

objetivo, o que por si só não promove grandemente o desenvolvimento de capacidades. 

Porém, se determinarem objetivos de pesquisa, de construção dos próprios saberes, de 

comunicação com o mundo exterior, etc., as TIC podem ser consideradas ferramentas 

cognitivas. 

As crianças de hoje já nascem dentro de um mundo informático, desde a 

televisão com diferentes canais, ao telemóvel de quinta geração, passando pelos jogos 

da PSP, aos jogos interativos da Xbox 360. Umas das expetativas destes artefactos são 

que o software educativo, ao integrar diferentes media na representação da informação, 

capta a atenção dos sentidos do utilizador, sobretudo da visão e da audição e, ao exigir 

interação física e intelectual do sujeito, torna-se apelativo para o público-alvo (Carvalho 

A. A., 2006). Segundo Pereira (2010), o ato de brincar para a criança não é apenas 

diversão, mas também educação, socialização, construção e pleno desenvolvimento das 

suas potencialidades. Brincar é imprescindível para o saudável desenvolvimento físico, 

afetivo, intelectual e social do ser humano. Além disso, é uma técnica educativa 

eficiente, dado que diverte enquanto motiva, exercitando as funções mentais e 

intelectuais (Pereira D. S., 2010). Como diz Prensky (2001), porque não transformar a 

aprendizagem num jogo digital? 
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Dando continuidade à análise estatística do questionário, passamos a analisar a 

dimensão “Sociedade” na categoria “Relações sociais”.  
 

 

 

Tabela 20 - Atividades de âmbito social 

 

  
Frequência 

absoluta 
Percentagem 

( % ) 

Sempre 8 16 
Nunca 32 63 
Raramente 0 0 

Algumas vezes 11 22 
 

 

Verificamos que 63% das crianças com necessidades educativas especiais deste 

Agrupamento de escolas nunca participam em nenhuma atividade de âmbito social. 

Cerca de 38% da população pratica atividades de foro social, sendo que 16% pratica-o 

sempre e 22% apenas algumas vezes. 
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Necessidades Frequência 
absoluta 

Percentagem 
( % ) 

Formação/informação para melhor compreender 
a problemática do filho/a 20 39 
Apoio social 7 14 
Interação com o Pedopsiquiatra 3 6 

Não respondeu 21 41 
 

Verificamos que, em média, 34% dos inquiridos não responderam a esta 

questão. Dos que responderam, prevalece como dificuldade a falta de habilitações e, 

como necessidade, a de formação para melhor compreender a problemática do filho/a. 

Nas dificuldades, não menos importante é o facto de os pais terem registado o receio de 

ensinar ou orientar erradamente os seus filhos, três responderam não saber impor regras 

e apenas dois assumiram dificuldades em controlar a medicação. Nas necessidades, sete 

dos pais que responderam a esta questão registaram a necessidade de ter algum apoio 

social para colmatar as necessidades prementes e três necessitam de interagir com o 

pedopsiquiatra. 

Esta questão conduziu à proposta de ação pensada essencialmente para colmatar 

estas dificuldades/necessidades dos pais e/ou encarregados de educação. 
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Tabela 6.8.1 - Justificação da resposta anterior 

Verificamos todas as respostas e transcrevemo-las separadamente pela resposta 

anterior, isto é, pelo número de pessoas que responderam positivamente e 

negativamente, sem esquecer que 7 professores (cerca de 13%) não justificaram a sua 

resposta. 

 

Justificação da resposta anterior 
Frequência 

absoluta 
Percentagem 

(%) 

Sim 

Interesse e participação na vida escolar 5 9,3 

Preocupação com o futuro e a integração do seu filho na sociedade 6 11,1 

Incentivam a participar nas atividades propostas pelos professores 2 3,7 

Acompanham os filhos às atividades locais 2 3,7 

Preparar os filhos para a vida quotidiana  3 5,6 

Valorizam o convívio em sala de aula com os membros da turma 4 7,4 

Estabelecimento de contactos com os professores 1 1,9 

Inscrevem os seus filhos em atividades fora da escola 3 5,6 
Matricular a criança numa escola com capacidade de resposta para 
as NEE 1 1,9 

Pretendem que os seus filhos sejam iguais aos outros, sem NEE 3 5,6 

Pressão em escolher a turma dos filhos (colegas) 2 3,7 

A escola contribui para a melhoria da inserção social 2 3,7 

Não 
Falta de opções 3 5,6 

Falta de interesse pelo percurso escolar 4 7,4 

Incompreensão para a importância desse investimento 4 7,4 

Abrangidos pela lei das NEE beneficiam de todas as medidas 2 3,7 

Não responderam 7 13,0 
 

Verificamos que 63% dos inquiridos justificaram a sua resposta positivamente, 

pelos seguintes motivos: 

 cerca de 11% pela preocupação com o futuro e a integração do seu filho na 

sociedade; 

 cerca de 9% pelo interesse e participação na vida escolar; 

 cerca de 7% porque valorizam o convívio em sala de aula juntamente com a 

turma; 

 6% porque preparam o filho para a vida quotidiana; 

 6% porque inscrevem o filho em atividades fora da escola; 
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 6% porque pretendem que os seus filhos sejam vistos como iguais às outras 

crianças; 

 4% porque os incentivam a participar nas atividades propostas pelos 

professores em sala de aula; 

 4% porque os acompanham nas atividades desenvolvidas na localidade; 

 4% porque exercem pressão sobre a direção da escola para escolherem a 

turma dos seus filhos; 

 4% porque a escola contribui para a melhoria da inserção social das 

crianças; 

 2% porque os pais estabelecem contactos com os professores; 

 e 2% porque matriculam a criança numa escola com capacidade de resposta 

para as necessidades educativas especiais. 

 

Verificamos, também, que cerca de 24% dos inquiridos justificou a sua resposta 

negativamente, pelos seguintes motivos: 

 7% pela falta de interesse pelo percurso escolar do seu educando; 

 7% pela pouca importância dada esse investimento; 

 e 4% por estar abrangido pelas NEE. 

 

 

 

Tabela 6.9 – Justificação do sucesso do aluno  

 

Justificação da resposta anterior 
Frequência 

absoluta 

1 - Empenho por parte do professor titular da disciplina 50 
2 - Empenho por parte do professor de educação especial 51 
3 - Empenho por parte dos pais na aprendizagem do seu educando 36 
4 - Empenho e interesse por parte do aluno 22 
5 - O facto de estar abrangido pelo Dec. Lei n.º3/2008 49 

6 - Outra:  0 
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3.2 Discussão dos resultados 
 

O estudo revela um maior número de rapazes com Necessidades Educativas 

Especiais neste agrupamento de escolas. 

Verificamos que relativamente à importância que os pais atribuem à leitura e à 

escrita, 59% dos pais promovem práticas neste âmbito algumas vezes, 36% incentivam 

à leitura de revistas e periódicos e 47% motivam à escrita no diário. Não temos 

conhecimento da natureza das revistas nem se os relatos escritos pelos jovens nos 

diários são corrigidos pelos pais. Referimos, novamente, que segundo Barbosa (2003), o 

livro é um meio facilitador da linguagem e da comunicação, por isso importante que 

seja acessível aos jovens e às crianças com NEE. Segundo Martins & Niza (1998), 

aprende-se a escrever, escrevendo, naturalmente sendo orientado a escrever sem erros 

ortográficos e de sintaxe. 

Ainda no que diz respeito ao acompanhamento de atividades do ensino da 

Matemática, a maioria dos pais assume que apenas algumas vezes realiza juntamente 

com o seu filho atividades neste âmbito, sendo que a maioria fá-lo controlando a 

presença do filho nas aulas de apoio. 

No tocante ao incentivo de carácter manual, os pais revelam incentivar os seus 

filhos algumas vezes, ainda que, segundo Alves (2007), acima referido, mencione que, o 

movimento permite à criança explorar o mundo exterior através de experiências 

concretas sobre as quais são construídas as noções básicas para o seu desenvolvimento 

intelectual. 

Concluindo, e segundo a maioria dos professores, os pais não apoiam os seus 

filhos na elaboração dos trabalhos de casa, dado que não possuem conhecimentos 

académicos suficientes. Verificámos que esta leitura está correta, uma vez que os 

mesmos evidenciam baixa literacia. 

Os professores assumem que os pais não dão continuidade às práticas letivas em 

sala de aula e que o acompanhamento por parte destes seria um forte contributo para o 

sucesso escolar dos seus filhos. Segundo Davies (1989), com base em vários estudos 

levados a cabo por Anna Henderson (1987), referido anteriormente, quando os pais se 

envolvem no processo educativo dos seus filhos, estes obtêm melhores resultados. 

Por outro lado, os pais acham que a escola é importante para o desenvolvimento 

dos seus filhos. 
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Em termos culturais, os pais promovem, maioritariamente, passeios a casa de 

familiares e amigos e, apenas, algumas vezes, proporcionam viagens fora da área de 

residência, o que coloca em evidência os fracos recursos económicos (elevada taxa de 

desemprego) e baixa literacia por parte da maioria dos pais/famílias.  

Os professores referem não reconhecer um investimento na educação dos seus 

filhos. De facto, e, segundo os resultados obtidos, é evidente a falta de enriquecimento 

cultural por parte da família, mas a própria família não possui conhecimentos para 

desenvolver algum trabalho nesse sentido. 

No que concerne a aspetos sociais, os pais desvalorizam claramente a 

participação dos seus filhos em atividades deste âmbito (63%), embora a opinião dos 

professores seja contrária, 72% acham que os pais promovem a inserção social dos 

filhos. 

Relativamente às tarefas da vida diária consideradas no inquérito dos pais, estes 

permitem que os seus filhos participem nos assuntos familiares, nas atividades 

domésticas, façam recados na rua e, por último, façam a sua higiene sem ajuda. Estes 

resultados são bastante positivos, alusivos ao quotidiano da maioria destes jovens. 

Na opinião dos professores, o sucesso do aluno com NEE justifica-se pelo 

empenho por parte do professor de educação especial e do professor titular da 

disciplina, ainda que, logo de seguida, esteja o facto de o jovem estar abrangido pela lei 

que cobre as NEE. 

Por último, e com especial enfoque, encontram-se as dificuldades e as 

necessidades enumeradas pelos pais no inquérito, quando acompanham os seus filhos 

nas atividades escolares ou outras. Evidenciam-se como dificuldades a falta de 

habilitações, já anteriormente diagnosticadas, aliadas ao receio de ensinar ou orientar 

incorretamente. 

 Atendendo às necessidades, estas são a formação/informação para melhor 

compreenderem as problemáticas dos filhos e a de apoios sociais. 
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Capítulo IV - Proposta de Intervenção 
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4. Proposta de um programa de intervenção 

 

A família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação, sendo que 

quando esta falha na resposta a esta responsabilidade para com as crianças, todos os 

elementos sofrem. Neste sentido, Cury (2007 cit. por Macedo, 2013, p. 23) afirma que 

“quando a pessoa vai ter filhos não se forma, não se diploma na tarefa de educar.” São 

poucos os pais/mães que sabem, por intuição, como atuar corretamente em diferentes 

situações, principalmente na área das necessidades educativas especiais. 

De acordo com Macedo (2013), os programas de formação parental podem 

constituir excelentes oportunidades para os pais poderem adquirir competências nas 

mais diversas áreas. 

Neste sentido, e tendo em conta as dificuldades e as necessidades identificadas, 

propomos um projeto de intervenção destinado aos pais no âmbito das Necessidades 

Especiais, tendo por base o Programa de Formação Parental e Emocional. 

As sessões serão dinamizadas de acordo com um guião aberto e poderão ser 

implementadas por profissionais de vários âmbitos, seja da área social, da educação, da 

medicina ou da psicologia, sendo que o ideal seria existir colaboração entre todos, 

formando uma equipa multidisciplinar.  

Ao longo das atividades do programa é esperado que os técnicos adotem uma 

atitude de proximidade, escuta ativa para com as famílias participantes, de modo a 

facilitarem a formação e a troca de experiências. O formador deverá ter um perfil 

pessoal que crie empatia com os formandos e que seja, acima de tudo, um bom 

comunicador (Macedo, 2013). 
De modo a favorecer o impacto do programa, o conteúdo das sessões deverá ser 

atraente e de fácil compreensão, os horários deverão ser adaptados às necessidades das 

famílias, assim como a sua periodicidade. Posteriormente, através de um instrumento de 

avaliação, verificar-se-á o impacto do programa, de modo a perceber a pertinência da 

intervenção e a construção de novas e melhores estratégias de intervenção.  

O programa terá, essencialmente, duas grandes áreas temáticas, sendo a 

informação à família sobre a problemática da criança e a importância dos suportes 

sociais formais e informais os pontos mais relevantes, no entanto poderão existir mais 

conteúdos do interesse dos participantes. 
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Quanto à constituição do grupo, este não deve exceder os dez elementos, para 

que se consiga um ambiente mais próximo entres os participantes. O formato de 

intervenção em grupo apresenta algumas vantagens, nomeadamente: revela-se mais 

eficaz a nível de custos; proporciona maiores possibilidades de apoio social, mediante a 

partilha de conselhos e ideias; permite aprender com a experiência dos outros e 

promove a resolução mútua de problemas. No entanto, devemos ter em conta que este 

formato também tem limitações, uma vez que implica um grande dispêndio de tempo na 

organização e preparação dos materiais e do equipamento necessários; por outro lado, 

pode tornar mais difícil a disponibilização de uma atenção individualizada, adequada às 

necessidades dos vários membros do grupo, para assim manter a motivação para a 

participação na formação (Iwaniec, 1997 cit. por Ribeiro, 2003). 

A escolha das áreas temáticas do programa tem por base o estudo realizado e as 

dificuldades e necessidades mais sentidas pelos inquiridos. Assim, serão consideradas 

duas grandes áreas temáticas: informação sobre a problemática da criança e o suporte 

social formal e informal, devido aos fracos recursos económicos da maioria dos pais. 

Pretende-se que exista uma troca de experiências e de saberes entre os pais e 

cuidadores, de forma a facilitar o processo de educação e também compreensão dos pais 

/ cuidadores para com as diferentes etapas das crianças com NEE. 

Com este programa pretende-se que os pais se sintam mais acompanhados e 

seguros perante as adversidades de cada estádio de desenvolvimento. 

 

 4.1 Objetivos 

 

 Oferecer aos familiares informação e conhecimentos básicos sobre diferentes 

temáticas na área das necessidades especiais com o intuito de promover uma 

maior capacitação e compreensão dos pais para com os seus filhos.  

 Promover sessões de esclarecimento sobre os problemas do presente e do futuro 

das crianças; 

 Fomentar a discussão e treino de competências para prevenir/lidar com o 

comportamento desafiante das crianças;  

 Promover a troca de experiências e saberes entre os pais participantes;  

 Dinamizar o suporte social formal e informal.  
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4.2 Áreas temáticas do programa 

 

  4.2.1 Informação sobre a problemática da criança 

 Desenvolvimento da criança; 

 Estratégias de educação; 

 Presente e futuro (problemas). 

 

  4.2.2 Suporte social formal e informal 

 Saber quais os suportes formais; 

 Suporte social informal - estratégias de contacto. 

 

 

4.3 Recursos humanos 

 

Para a implementação do presente programa é importante a criação de uma 

equipa multidisciplinar, constituída por um Educador Social, um Médico e um 

Psicólogo, para que, desta forma, forneçam um apoio especializado e profissional aos 

participantes. 

 

4.4 Recursos materiais e financeiros 

 

Uma sala para as sessões expositivas e de debate, apetrechada com computador, 

internet e vídeoprojector, bem como o painel de apresentação. Será necessário uma 

impressora para imprimir os flyers informativos sobre as temáticas abordadas e os 

materiais para os participantes.  

Um outro recuso institucional, será a disponibilização de uma outra sala, onde as 

crianças possam ficar, com jogos e atividades adequados à sua idade, no período em que 

os pais estão na formação.  
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No que diz respeito ao material dos participantes, cada um deles deverá ter uma 

capa para colocar o material fornecido nas sessões e folhas brancas. Nessa capa deve 

ainda constar o programa de formação, a fim de os participantes poderem acompanhar o 

desenrolar das atividades e sistematizar o que vai sendo trabalhado.  

Quanto aos recursos financeiros, estes não se encontram especificados, pois 

serão acordados com a instituição onde o programa for aplicado, que eventualmente 

poderá ser a autarquia. 

 

 4.5 Organização das sessões 

 

O programa está distribuído por dez sessões de cerca de 1h30, estando dirigidas 

a pais, encarregados de educação e cuidadores de crianças com NEE. As sessões do 

programa incluem cerca de cinco a seis atividades cada uma, sendo que a segunda e 

próximas têm por objetivo recapitular a sessão anterior, clarificando a ligação entre as 

diversas temáticas. Pretende-se que a última sessão dote os pais de ferramentas para 

avaliar a intervenção, no sentido de sublinhar a importância dos seus contributos para 

eventuais adequações do programa às suas características e necessidades atuais. 

Apresentamos a proposta de um programa de intervenção: 

1ª Sessão: esta é de extrema importância tanto para os pais como para o 

formador. O primeiro contacto tem como objetivos proceder à apresentação da equipa 

multidisciplinar, do grupo de participantes (pais / encarregados de educação) e 

apresentar o programa. Inicia-se esta sessão com uma atividade de “quebra – gelo” para 

diminuir as formalidades e a distância entre os elementos, seguindo-se a apresentação 

de cada um deles. Depois de todas as apresentações, procede-se à análise e discussão do 

programa de formação, no sentido de os pais poderem sugerir outras temáticas possíveis 

de abordar ao longo da formação. 

2ª Sessão: esta sessão, cuja temática se prende com o desenvolvimento da 

criança tem por objetivos promover o conhecimento por parte dos pais da forma como 

as crianças crescem e se desenvolvem; promover conhecimentos básicos acerca das 

NEE e do desenvolvimento das crianças com necessidades especiais. As atividades 

apelam ao envolvimento e à participação dos elementos do grupo, por exemplo, 

estimulando os pais a falarem sobre a fase de desenvolvimento dos seus filhos e suas 
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características, promovendo, a troca de experiências entre os participantes. Uma outra 

temática que poderá ser abordada nesta sessão prende-se com os problemas que as 

crianças com NEE têm neste momento, o que pode vir a acontecer, relativamente ao 

diagnóstico, no intuito de perceberem quais poderão ser os problemas associados ao 

diagnóstico atual. 

3ª Sessão: a temática em causa incide nos comportamentos da criança, sendo os 

seguintes objetivos da sessão: promover a compreensão por parte dos pais do 

comportamento dos filhos; reconhecer a importância do estabelecimento de limites e 

regras para a criança; discutir e treinar algumas estratégias para prevenir e lidar com o 

comportamento desafiante das crianças. Faz-se uma breve exposição através de um dos 

meios informáticos disponíveis (PowerPoint ou Prezi) sobre os comportamentos das 

crianças com os diferentes tipos de NEE, assim como as estratégias de gestão de 

comportamento e “comportamento gera comportamento”.  

Pretende-se que os pais identifiquem o comportamento dos seus filhos e 

percebam que podem existir formas de lidar com o mesmo. 

4ª Sessão: Nesta sessão, à qual subjaz a temática das estratégias de educação, 

cujo objetivo é fornecer informação sobre como ensinar as crianças com NEE; informar 

os pais sobre os ritmos de aprendizagem das crianças com necessidades especiais. Nesta 

sessão, pretende-se que os pais percebam que os seus filhos têm ritmos de 

aprendizagem diferentes e podem necessitar que sejam utilizadas técnicas mais 

dinâmicas para a transmissão de informação. Todos os pais podem participar e inclusive 

acrescentar dados, partilhar situações que já tenham acontecido consigo ou que temam 

que aconteça.  

5ª Sessão: Nesta sessão o objetivo é perceber se a informação transmitida nas 

sessões anteriores foi entendida e assimilada pelos pais. Pretende-se discutir mais 

situações práticas relativamente às temáticas abordadas. 

6ª Sessão: Na medida em que a temática desta sessão se prende com os serviços 

que as crianças podem beneficiar atualmente e, também no futuro. Os objetivos a ela 

inerentes são: identificar serviços especializados para os vários tipos de NEE; explorar 

os serviços de que a comunidade dispõe para o futuro das crianças com necessidades 

especiais. Requer-se que os participantes discutam uns com os outros sobre os serviços 

e instituições que conhecem.  

7ª Sessão: Nesta sessão passamos a abordar a temática dos suportes sociais. 

Solicita-se que os participantes tenham conhecimento da importância dos suportes 
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socias formais e informais. Nesta sessão, o foco serão os suportes formais disponíveis 

para cada problemática. 

8ª Sessão: A temática dos suportes sociais continua a ser abordada. Nesta fase 

com um foco nos suportes informais, na importância do contacto com os amigos e 

vizinhos, assim como com outros pais de crianças com problemas semelhantes. 

Pretende criar-se um blog no qual os pais possam partilhar as suas experiências, dúvidas 

e preocupações, para que outros elementos participantes usufruam dessa informação e 

possam discutir temáticas que não sejam abordadas na formação. Outro aspeto 

pertinente é colocar estes pais em contacto com associações existentes no país, onde 

possam tirar as suas dúvidas com outras pessoas que passam por rotinas e problemas 

semelhantes.  

9ª Sessão: Esta sessão tem como objetivo relembrar os aspetos mais importantes, 

da formação, discutir sobre outras necessidades que os pais/encarregados de educação 

ou cuidadores têm e gostariam de abordar no contexto de formação.  

10ª Sessão: Esta seria a última sessão, onde o pretendido é que os participantes 

preencham uma ficha de avaliação sobre a pertinência da formação, assim como 

enumerar algumas vantagens da mesma. Realiza-se uma pequena dinâmica de grupo 

como forma de despedida dos participantes e término do encontro. 

 

 4.6 Avaliação 

 

Para a avaliação inicial serão aplicados os questionários sobre as necessidades e 

apoios sociais das famílias, através dos quais perceberemos os tipos de necessidades das 

famílias.  

No final do programa, será aplicado novamente parte do inquérito sobre as 

necessidades e apoios sociais das famílias, nomeadamente as necessidades de 

informação e as necessidades de apoio social, visto que foram as que apresentaram 

maior preocupação por parte dos pais nas suas respostas ao inquérito analisado. 

Esta proposta de intervenção apresentada debruça-se apenas sobre os temas que 

poderão ser tratados nas sessões visto não existir tempo útil para a colocar em prática.  
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 4.7 Cronograma 

 

Podemos estimar que o programa possa desenvolver-se em dois meses e meio, o 

que corresponderá a uma média de quatro sessões por mês, dez sessões no total. A 

última sessão incluirá, conforme se referiu, uma avaliação final. 
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Conclusão 

 

Perante as perguntas de partida que serviram de base para a elaboração desta 

investigação «As práticas educativas familiares (essencialmente por parte dos pais) são 

ajustadas à problemática de cada criança e promovem e/ou contribuem para o 

desenvolvimento da mesma?» e «O acompanhamento familiar é reconhecido por parte 

dos professores dessas crianças?», foi proposto refletir se é ou não importante que os 

pais acompanhem os seus filhos com NEE para que estes possam ter sucesso escolar e 

no seu dia a dia, e se os professores reconhecem essa importância e esse 

acompanhamento por parte dos pais dos seus alunos. 

Deu-se início ao estudo, refletindo sobre o que é família e a sua importância, 

essencialmente, a família nuclear, os pais. O estudo teve como base uma revisão da 

literatura, tendo como principal aspeto a família e tudo o que a envolve. 

Relativamente ao nosso estudo, pareceu-nos importante evidenciar as principais 

conclusões a que chegámos. As mesmas emergem da análise e interpretação dos dados, 

dos objetivos propostos e do enquadramento teórico estruturador da investigação. 

Os resultados do inquérito por parte dos pais, indicam-nos que o 

acompanhamento escolar feito em casa é pouco relevante, sendo que apenas orientam a 

execução dos exercícios, controlam a presença dos seus filhos nas aulas de apoio, 

incentivam-nos apenas a ler as atualidades (revistas, jornais ou outros) e permitem a 

utilização das TIC. Os pais estão conscientes da importância que a escola tem para os 

seus filhos, considerando que esta promove o desenvolvimento global da criança. 

Curiosamente e contrariando as expetativas da investigadora, os pais acham que não 

contribuem adequadamente para o desenvolvimento dos seus filhos, respondendo, 

assim, a uma das questões da investigação.  

Na vertente cultural, de uma forma geral, os pais promovem atividades ou 

viagens em família apenas para visitar familiares e amigos, descurando completamente 

essa parte ou o que esta possa contribuir para o enriquecimento cultural dos seus filhos. 

Os pais nunca promoveram a participação dos seus filhos em atividades de âmbito 

social fora da escola, em atividades desenvolvidas pela escola e na escola os pais 

concordam e incentivam os seus filhos a participar.  

No que diz respeito às tarefas da vida diária, os pais referiram permitir que os 

seus filhos participem e deem a sua opinião nos assuntos familiares, participem nas 
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atividades domésticas e façam recados na rua; a higiene pessoal é feita pelas próprias 

crianças maioritariamente sem ajuda. 

No que concerne às necessidades e dificuldades apontadas pelos pais, 

prevaleceram nas dificuldades a baixa literacia, apesar da faixa etária se situar entre os 

31 e 45 anos, aliadas ao receio de orientar erradamente os filhos; e nas necessidades, a 

de formação e/ou informação para melhor compreenderem as problemáticas dos seus 

filhos e o apoio social. 

Na tentativa de responder às perguntas de partida (objetivos específicos), 

podemos concluir, a partir da análise dos resultados do inquérito dirigido aos pais, que 

estes sentem que não conseguem acompanhar nem orientar devidamente os seus filhos a 

nível educativo, justificando esse sentimento de impotência pela sua baixa literacia e 

pela falta de informação e formação para melhor compreenderem e saberem lidar com 

as problemáticas dos seus filhos. Também não estão sensibilizados para a importância 

que esse acompanhamento poderia ter a nível educativo (cognitivo) e social das 

crianças. Por outro lado, podemos concluir a partir da análise dos resultados do 

inquérito dirigido aos professores, que estes têm uma opinião negativa relativamente ao 

acompanhamento realizado em casa, por parte dos pais, não o reconhecendo como um 

fator potenciador do sucesso educativo e social das crianças. No entanto, consideraram 

que os mesmos promovem a inserção social dos seus filhos, porque, entre outras, se 

preocupam com o seu futuro e com a sua integração na sociedade. 

É irrealista conhecer todos os estudos sobre o assunto em análise, bem como 

toda a bibliografia ou investigação que sobre o mesmo foi produzida. Houve um esforço 

para refletir sobre alguns conceitos essenciais implicados no tema em questão, de modo 

a construir uma matriz base que encaminhe reflexões mais abrangentes sobre o tema. 

Importa referir que, como a investigação decorreu num curto espaço de tempo, pode ser 

considerado diminuto, não permitindo a realização de análises mais aprofundadas do 

tema em questão. 

Outra limitação prende-se com o facto da população em estudo pertencer a um 

Agrupamento de Escolas localizado no interior alentejano (margem esquerda do rio 

Guadiana), mais precisamente na cidade de Moura. Trata-se de uma zona 

subdesenvolvida, ruralizada e envelhecida, características que se refletem no meio 

socioeconómico e cultural das famílias. No agrupamento em estudo existe um elevado 

número de famílias com graves carências económicas, beneficiando de apoio social. 
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Para além do anteriormente referido, sabemos que é difícil tratar assuntos que 

envolvam inquirir ou entrevistar pais acerca das problemáticas dos seus filhos. Este 

estudo não foi exceção, nomeadamente, quando 22% dos alunos de 2º e 3ºciclos são de 

etnia cigana, o que dificultou o acesso a estes pais e igualmente a obtenção de respostas, 

em virtude de a maioria destes serem analfabetos ou apenas terem frequentado o 

primeiro ciclo, valorizando muito pouco a escola. 

Apresentando ainda outra limitação, esta prende-se com o facto de a análise dos 

dados ser feita através de uma estatística descritiva e não através de uma estatística 

inferencial, ou seja, caso tivesse sido realizado um estudo correlacional entre os dados, 

o feedback obtido seria outro. 

No final deste trabalho, refletindo um pouco sobre o estudo efetuado, tentando 

verificar de que forma poderíamos aprofundar um pouco mais a nossa análise, seria 

interessante conhecer quais os sonhos que estes pais projetam para estas crianças, de 

que forma julgam poder ajudar a concretizá-los e o que pretendem que seja alterado na 

sua relação com os docentes, profissionais de saúde, técnicos e auxiliares de ação 

educativa para melhorar o acompanhamento global facultado à criança. 

Outra possibilidade seria alargar a amostra a outros agrupamentos de escolas e 

zonas do país para comparar realidades e poder inferir propostas de intervenção 

concretas que contribuíssem para uma melhoria das práticas educativas familiares, isto 

é, um acompanhamento individualizado e dirigido de forma a colmatar as 

necessidades/dificuldades dos filhos. 
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Apêndice A - Questionário dirigido aos pais/encarregados de educação 

O questionário que se segue destina-se a recolher dados para a elaboração de 

uma dissertação de mestrado sobre “A importância das práticas educativas 
familiares no acompanhamento à criança com NEE”, que pretendemos levar a 
efeito no âmbito do Mestrado em Educação Especial: Domínio Cognitivo e 

Motor, na Escola Superior de Educação de Beja do Instituto Politécnico de 

Beja.  

O questionário é anónimo e as questões que o compõem são de carater 

confidencial, pelo que responda de forma séria e completa. 

O questionário é composto por duas dimensões, Educação e Sociedade, que 

por sua vez cada uma destas é subdividida em duas categorias: 

Acompanhamento Escolar e Promoção Cultural versus Relações sociais e 

Tarefas da vida diária. 

Grata pela sua colaboração! 

Questões gerais: 

1. Género: 

 

2. Idade: _______ 

 

3. Habilitações literárias: 
 

 

1-  Sem escolarização  
  

2- 1º ciclo (1º ao 4º ano)  
  

3- 2º ciclo (5º ao 6º ano)  
  

4- Secundário (10º ao 12º ano)  
  

5- Curso Superior  
 

4. Estado Civil: _____________________________ 

 

5. No caso de ser divorciado, a criança vive com quem? 

 ____________________________________ 

 

6. Profissão: _______________________________ 

 

7. Qual a Necessidade Educativa Especial que o seu filho(a) apresenta? 

_________________________________________________________ 

 

8. Género do seu educando: Masculino           Feminino 

Masculino       Feminino  
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EDUCAÇÃO 

 
Acompanhamento Escolar 

 
9. No sentido de ajudar o seu filho a ultrapassar as suas dificuldades, acompanha-o 

na elaboração dos trabalhos de casa? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  

             

9.1. Se respondeu positivamente, de que forma o faz? 
 

1- Lê-lhe o enunciado  
  

2- Mostra-lhe como se faz  
  

3- Orienta a sua execução  
  

4- Executa-lhe o trabalho  
  

5- Outra: __________________________  
 

10. De que forma dá continuidade ao trabalho desenvolvido na escola? 

 
 
 

11. Promove a leitura em casa? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  

 

11.1. Se respondeu positivamente, de que forma o faz? 
 

1- Acompanha a leitura do manual de Português  
  

2- Lê-lhe histórias (outros livros)  
  

3- Incentiva-o a ler revistas, jornais ou outros  
  

4- Leem legendas de filmes juntos  
  

5- Outra: _____________________________________  
 

12. Promove a escrita em casa? 
 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  

 

12.1. Se respondeu positivamente, de que forma o faz? 
 

1- Faz-lhe ditados e depois corrige  
  

2- Incentiva-o a fazer cópias  
  

3- Incentiva-o a escrever no seu diário relatos do dia a dia  
  

4- Outra: _________________________________________  
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13. Incentiva o seu educando a realizar atividades do ensino da Matemática e 
raciocínio lógico? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  

 

13.1. Se respondeu positivamente, de que forma o faz? 
 

1- Acompanha-o na execução dos exercícios  

  

2- Controla a sua presença nas aulas de apoio  

  

3- Fora da escola tem explicações  

  

4- Outra: _________________________________________  

 

14. Realiza atividades em casa que promovam a destreza manual (motricidade fina)? 
 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  

 
 

14.1. Se respondeu positivamente, de que forma o faz? 
 

1- Atividade agrícola, hortícola ou de jardinagem  
  

2- Atividade de desenho ou pintura  
  

3- Atividade usando as TIC (computador, playstation ou outro)  
  

4- Outra: _________________________________________  
 

15. Considera que a escola é importante para o desenvolvimento do seu filho? 

Sim              Não  

 
 
15.1. Justifique a sua resposta assinalando apenas uma opção. 
 

1- A Escola promove o desenvolvimento global da criança   
  

2- Apoia a família durante o dia  
  

3- Justifica o apoio social recebido pela família  
  

4- Outra: _________________________________________  
  
  

     
 

16. Acha que contribuí para o desenvolvimento do seu filho? 

Sim              Não  
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 Promoção Cultural 
 

17. Promove atividades de fim de semana ou tempos livres da família envolvendo o 
seu filho (ida ao cinema, teatro, museu, concerto ou outro)? 
 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
 

 17.1. Indique que atividades que costuma promover em família:  

 

 

 
 

18. Costuma fazer viagens de carater lúdico-familiar fora da área de residência?  
 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  

 
 

19. O seu filho pratica algum desporto fora do âmbito escolar? 
 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
 

 19.1. Se sim, indique qual o desporto que o seu filho pratica: 

  ___________________________________________________________________________ 

 

SOCIEDADE 

Relações Sociais 

20. Promove a participação do seu filho em atividades de âmbito social, como 
coletividades, associações, grupos recreativos ou outros? 

 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  

 
20.1. Indique qual ou quais: _______________________________________________ 

21. Incentiva o seu filho a participar nas atividades/festas desenvolvidas no âmbito 
escolar? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
 

22. Motiva o seu filho a comunicar com os familiares, amigos e vizinhos? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
 

23. Facilita o convívio do seu filho com os amigos ou a fazer novas amizades (sair 
com amigos)? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
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Tarefas da vida diária 

24. Permite que o seu filho participe e dê a sua opinião sobre os assuntos 
familiares? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
 

25. O seu filho participa nas atividades domésticas, como por exemplo: cozinhar, pôr 
a mesa para a refeição, fazer a cama, arrumar a casa, etc? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
 

26. Permite que o seu filho execute recados na rua, sozinho? 

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
 

26.1. Se respondeu negativamente, justifique: 

1. Medo/insegurança por parte dos pais (que a criança não seja capaz de realizar a 

tarefa); 

2.  Falta de autonomia da criança ou jovem; 

3.  Receio de expor a criança sozinha a terceiros (que a criança seja gozada ou 

intimidada); 

4.  A criança não sabe andar na rua sozinha; 

5.  Outra: _____________________________________________________________ 

27. O seu filho faz a higiene pessoal sem ajuda?  

1- Sempre        1 - Nunca        3 - Raramente        4- Algumas vezes  
 

 

28. Qual ou quais as necessidades/dificuldades que sente quando acompanha o seu 
filho/a nas atividades escolares, no dia a dia ou outras? 
 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada! 
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Apêndice B - Questionário dirigido aos professores 

 

 

 

 

O questionário que se segue destina-se a recolher dados para a elaboração de uma 

dissertação de mestrado sobre “A importância das práticas educativas familiares no 

acompanhamento à criança com NEE”, que pretendemos levar a efeito no âmbito do 

Mestrado em Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor, na Escola Superior de 

Educação de Beja do Instituto Politécnico de Beja.  

O presente questionário é dirigido a professores, tendo em conta a sua prática, a fim de 

analisar se a criança com NEE é acompanhada no seio familiar e se esse 

acompanhamento se reflete, tanto nas atividades letivas como no desenvolvimento 

global da criança. 

O questionário é anónimo e as questões que o compõem são de carater confidencial, 

pelo que responda de forma séria e completa. Para o efeito, basta que preencha com 

uma (X) o quadrado que melhor corresponde à sua opinião. 

Grata pela sua colaboração! 
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QUESTIONÁRIO 

1. Género:  

2. Idade: _______ 

3. Habilitações literárias: _______________________________________________ 

4. Anos de serviço: 

Menos de 5 anos          De 6 a 10 anos          De 11 anos ou +  

 

5. A que ciclo de ensino leciona? 

     2º ciclo             3º ciclo  
 

6. Nos últimos anos tem-se assistido a um interesse crescente pelas questões relacionadas 

com as Necessidades Educativas Especiais envolvendo as crianças, os pais e a escola. 

 

6.1. Os pais dos alunos com NEE acompanham os seus filhos à escola, nas horas de entrada e 

saída das aulas (manhã e tarde)? 

 

6.2. Os pais dos alunos com NEE costumam colaborar abertamente, facultando ao professor 

ou ao diretor de turma dados sobre o seu educando? 

Sim              Não  
 

6.3. Os pais destes alunos costumam contactar por sua iniciativa os professores ou o diretor de 

turma com o objetivo de se informarem acerca do desenvolvimento do seu educando?  

Sim              Não  
 
 

6.4. De uma forma geral, os alunos com NEE têm apoio da família (pais) na realização dos 

trabalhos de casa ou outras atividades letivas? 

Sim              Não  
 

6.4.1.  Se respondeu negativamente, justifique a sua resposta, escolhendo apenas uma opção: 

1 - Não se interessam pela aprendizagem do seu educando;  
  
2 - Não possuem conhecimentos académicos para poderem ajudar;  
  
3 - Acham que abrangidos pelas NEE vão sempre passar de ano;  
  
4 - Falta de tempo;  
  
5 - Outra. Qual: ____________________________________________  

 

6.5. Na sua opinião, os pais destas crianças são recetivos a dar continuidade às práticas letivas 

(regras de sala de aula e bom comportamento) levadas a cabo durante toda a semana escolar, 

como cumprir horários, ter uma postura correta, respeitar os colegas, colaborar com os colegas 

nas atividades de sala de aula, etc; tudo isto, mas no seio familiar? 

 

Masculino       Feminino  

Sim              Não  

Sim              Não  
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6.5.1. Se respondeu negativamente, justifique a sua resposta: 

 

 

 

 

 

 

6.6. Acha que uma criança com NEE devidamente acompanhada em casa, pelos pais, teria 

mais facilmente sucesso escolar? 

Sim              Não  

 

6.7. Reconhece por parte dos pais um investimento na educação dos seus filhos, por exemplo: 

explicações, aquisição de materiais específicos para o ajudar a obter melhores resultados 

escolares, acompanhamento psicológico ou outro? 

Sim              Não  

 

6.8. Reconhece por parte dos pais um esforço por promover a inserção social do seu filho? 

Sim              Não  

 

 6.8.1. Justifique a sua resposta: 

 

 

 

 

 

6.9. De uma forma geral, como justifica o sucesso do aluno com NEE? (pode assinalar mais do 

que uma resposta) 

1 - Empenho por parte do professor titular da disciplina/conselho de turma;  
  
2 - Empenho por parte do professor de educação especial;  
  
3 - Empenho por parte dos pais na aprendizagem/sucesso do seu educando;  
  
4 - Empenho e interesse por parte do aluno;  
  
5 - O facto de estar abrangido pelo Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de janeiro;  
  
6 - Outra. Qual: ____________________________________________  

                                                                                            

 Muito obrigada!  
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