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Resumo 

 

As Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID) são difíceis de definir 

e de delimitar uma vez que falamos de uma população muito heterogénea. No 

entanto sabemos que esta problemática acarreta limitações no domínio 

conceptual. Este domínio está ligado a capacidades numéricas, verbais, 

espaciais, entre outras; ou seja a capacidades que são maioritariamente 

trabalhadas pela escola.  

Por outro lado temos autores que nos dizem que a acção psicomotora é a 

percursora do pensamento e do desenvolvimento cognitivo e que as 

actividades sensório-motoras são essenciais para o desenvolvimento de 

conceitos espaciais e linguísticos.  

São também vários os autores que referem que a Educação Psicomotora 

(EP) é a base fundamental para a aprendizagem da criança. 

Assim sendo, o objectivo principal deste trabalho é conhecer a influência que 

a Educação Psicomotora tem no desempenho escolar de alunos com DID. No 

entanto, decidimos não nos ficar por aí e estudar também a influência desta 

prática nos restantes alunos da turma, sem diagnóstico. 

A investigação realizada foi do tipo Investigação-Acção, com um design 

quasi-experimental de pré-teste e pós-teste com grupo de controlo não-

equivalente. 

O estudo foi realizado no Centro Escolar de São João Batista, em Beja, e 

teve a colaboração de duas turmas do 2º ano do 1º Ciclo. A ambas as turmas 

foi aplicada a Bateria Psicomotora (BPM) de Vítor da Fonseca, num momento 

inicial, seguida da intervenção com apenas uma das turmas (o grupo 

experimental) sendo que se voltou depois a repetir o mesmo teste findo o 

período de intervenção. Foram também realizadas entrevistas com as 

professoras titulares das turmas de modo a podermos ter informação sobre 

outros critérios que não fazem parte da Bateria, como por exemplo o 

comportamento em sala de aula e as relações interpessoais. 
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Os resultados obtidos na Bateria Psicomotora foram sujeitos a uma análise 

quantitativa com recurso ao programa SPSS e as entrevistas foram alvo de 

uma análise de conteúdo. 

Terminado o estudo verificámos uma ligeira melhoria nos resultados obtidos 

pelos alunos do grupo de intervenção e os resultados dos alunos do grupo de 

controlo mantiveram-se semelhantes na avaliação inicial e final. 

 

 

Palavras-chave: Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais, Educação 

Psicomotora, Escola, Crianças, Educação Especial. 
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Abstract 

 

Intellectual and Developmental Disabilities (IDD) are difficult to define and to 

delimit as we are referring to a very heterogeneous population. However we 

know that this issue entails restrictions on the conceptual domain, which is 

linked to numerical, verbal and spatial skills, among others; ie the skills that are 

mainly promoted by schools. 

On the other hand we have authors who tell us that the psychomotor action is 

the precursor of thought and cognitive development and that sensory-motor 

activities are essential for the development of spatial and linguistic concepts. 

There are also several authors who reported that Psychomotor Education is 

the fundamental basis for a child's learning skills. 

Therefore, the main objective of this paper was to study the influence that 

Psychomotor Education (PE) has in the school performance of students with 

IDD. However, we decided to go a bit further and also study the influence of this 

practice in other undiagnosed students who are in the same class.  

This investigation was the Action Research type, with a quasi-experimental 

design of pre-test and post-test with a non-equivalent control group. 

The study was conducted at the São João Batista’s School Center, in Beja, 

and had the collaboration of two 2nd year classes. We used Vítor da Fonseca’s 

Psychomotor Battery to evaluate both groups, at an initial moment, followed by 

the intervention with one of the groups (the experimental group), and finally 

repeated the same test at the end of the implementation period. Interviews were 

also conducted with the class teachers so that we could have information on 

other criteria that was not part of the battery, such as the behavior in the 

classroom and interpersonal relationships. 

The results of the Psychomotor Battery were subjected to a quantitative 

analysis using the SPSS program and the interviews were subjected to a 

content analysis. 
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After the study we noticed a slight improvement in the results obtained by 

students in the intervention group and the results of the control group students 

remained similar in the initial and final evaluations. 

 

Key-words: Intellectual and Developmental Disabilities, Psychomotor 

Education, School, Children, Special Education. 
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1. Introdução 

 

O principal motivo para a escolha deste tema prende-se com a minha 

formação de base e com a vontade de aliar a Psicomotricidade à Educação, 

não só de crianças “especiais”; até porque “especiais são todas as crianças 

pelas suas características próprias de cada uma.” (Onofre, 2004, p.27). Como 

iremos comprovar ao longo da realização deste trabalho, são vários os autores 

que referem a importância da Educação Psicomotora na Educação Básica e 

que apontam os benefícios que este tipo de educação irá ter no 

desenvolvimento das nossas crianças. 

O objectivo deste trabalho é portanto demonstrar, através da realização de 

uma investigação, que a existência de Educação Psicomotora numa turma com 

alunos com e sem Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais irá afectar 

positivamente o seu desempenho escolar. 

A investigação foi realizada no Centro Escolar de São João Batista, em Beja 

e nela participaram duas turmas do 2º ano do Primeiro Ciclo, ambas com 

alunos com e sem DID. Foi realizada uma avaliação inicial a cinco alunos de 

cada turma, e de seguida foram dinamizadas três sessões de Educação 

Psicomotora com a turma de intervenção. No fim deste período voltou a aplicar-

se o mesmo método de investigação e realizou-se uma entrevista com as 

professoras titulares das turmas. A investigação teve lugar durante o mês de 

Março.  

Este trabalho está dividido em duas partes principais: o enquadramento 

teórico e a investigação. Na primeira parte iremos discutir as bases do 

desenvolvimento infantil em idade escolar e a evolução que se tem vindo a 

verificar na Educação Especial e na forma como educamos as crianças com 

Necessidades Educativas Especiais. Iremos ainda abordar as Dificuldades 

Intelectuais e Desenvolvimentais (DID) e o Desenvolvimento Psicomotor de 

indivíduos com DID. Ainda dentro deste tópico iremos falar sobre a influência 

da Educação Psicomotora no Desempenho Escolar.  
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Na segunda parte do trabalho, referente à Investigação, iremos realizar um 

cronograma de modo a planear temporalmente todos os pontos necessários 

para a realização da investigação, abordar a problemática e a sua 

contextualização, explicar a escolha do modelo de Investigação, dos 

participantes, das técnicas e instrumentos de recolha de dados e do modo de 

tratamento de dados. Iremos ainda identificar as questões e objectivos da 

investigação. Na parte final iremos discutir e analisar os resultados obtidos 

tendo em conta as objectivos que estabelecemos previamente. 

Por fim iremos tirar conclusões, reflectir sobre as limitações do estudo e 

propor mudanças para uma nova investigação no futuro. 
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2. Enquadramento Teórico 

 

2.1. Desenvolvimento no Primeiro Ciclo 

Segundo Oliva (2004), a infância é uma etapa crucial no desenvolvimento 

humano uma vez que irá constituir a base para a estruturação do indivíduo. 

Normalmente este período é marcado pelo enorme apego por parte da criança 

aos prestadores de cuidados uma vez que, apesar de esta já possuir alguns 

amigos, é com as pessoas que cuidaram e cuidam de si que passa a maioria 

do tempo, daí que a infância seja sobretudo marcada pelas experiências 

familiares (Claes, 1985). 

Para Gesell (1978), o processo de desenvolvimento constitui um longo 

trajecto que a criança terá de percorrer ao longo de todo a sua vida. Cada 

etapa deste processo irá influenciar todas as etapas seguintes. Neste processo 

interagem dois grandes factores, sendo eles os genéticos e os ambientais. Os 

factores genéticos dizem respeito à constituição individual de cada sujeito e à 

sequência de maturação inata. No que diz respeito aos factores ambientais, 

estes influenciam bastante o desenvolvimento na medida em que envolvem 

todos os contextos em que a criança se insere, nomeadamente o lar, a escola 

e a cultura. “O desenvolvimento é, portanto, em certo sentido, uma equilibração 

progressiva, uma passagem perpétua de um estado de menor equilíbrio para 

um estado de equilíbrio superior” (Piaget, 2000, p.11). 
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2.1.1. Desenvolvimento segundo Erik Erikson 

Ao longo dos anos, vários autores formularam teorias sobre o 

desenvolvimento da criança. Entre eles encontra-se Erik Erikson que elaborou 

a sua teoria a partir de uma tradição mais psicanalítica, centrando a sua 

atenção sobre o Eu consciente, interessando-se particularmente nos factores 

culturais e sociais da criança. Assim, os estádios de Erikson são estádios 

psicossociais nos quais a sua atenção se foca na forma como a criança (e 

depois o adulto) desenvolve o senso de identidade. Segundo Erikson, durante 

o ciclo vital, cada indivíduo passa por uma série de períodos desenvolvimentais 

distintos (estágios) onde existe uma tarefa desenvolvimental específica a 

enfrentar. A tarefa central de cada período é o desenvolvimento de uma 

“qualidade do ego” específica, como a confiança, autonomia ou intimidade. 

Estes períodos de desenvolvimento são, normalmente e parcialmente, 

definidos pela sociedade na qual o indivíduo se insere. Esta variabilidade 

cultural verifica-se uma vez que, em diferentes culturas existem diferentes 

idades para dar início à escolaridade (Bee, 1984).  

Segundo Bee (1984), este mesmo autor defende que qualquer tarefa 

desenvolvimental que não é terminada com sucesso irá deixar um rasto que 

interferirá na tarefa posterior. Na verdade, Erikson considera que nenhuma 

tarefa é totalmente finalizada pois existirá sempre algum pormenor inacabado, 

o que, dependendo da sua quantidade e importância, poderá ser prejudicial 

para a saúde futura. 

Este autor sugere a existência de oito estágios de desenvolvimento, que 

podem ser encontrados na Tabela 1 (Bee, 1984). 
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Tabela 1 – Oito estágios propostos por Erikson, adaptado de Bee (1984) 

Idade Aproximada 
Qualidade do ego a ser 

desenvolvida 
Algumas tarefas do estágio 

0-1 
Confiança básica versus 

desconfiança básica 
A criança desenvolve o sentido 

de confiança. 

2-3 
Autonomia versus 
vergonha e dúvida 

Adquire a mobilidade. 

4-5 Iniciativa versus culpa 
Planeamento, iniciativa e 

exploração 

6-12 
Produtividade versus 

inferioridade 

Produtividade e escolarização. 
Desenvolvimento das actividades 

sociais. 

13-18 
Identidade versus 

confusão de papéis 

Identificação do seu papel sexual 
e ocupacional. Senso de 

integridade. 

19-25 
Intimidade versus 

isolamento 
Necessidade de intimidade. 

26-40 
Generatividade versus 

estagnação 
Criar os filhos e treinar uma 

próxima geração. 

41+ 
Integração do ego versus 

desesperança 

Integrar os estágios anteriores e 
vir a termo com a própria 

identidade. 

 

 

Uma vez que o nosso objectivo é retractar o período compreendido entre os 

7 e os 8 anos, iremos aprofundar mais especificamente o estágio da 

produtividade versus inferioridade. Neste estágio de desenvolvimento proposto 

por Erik Erikson a escolarização é o factor central. A criança enfrenta agora a 

necessidade de conseguir aprovação através dos seus méritos escolares, 

nomeadamente da aprendizagem da leitura, escrita, cálculos e outras 

capacidades específicas. A tarefa desse período é, portanto, desenvolver o 

reportório de habilidades sociais. O perigo inerente a este estágio é o facto de, 

se por alguma razão a criança se mostrar incapaz de desenvolver as 

capacidades esperadas, poder então desenvolver um sentimento de 

inferioridade (Bee, 1984). A idade principal de produtividade referente a esta 

crise psicossocial, contribuirá para a formação de identidade na criança, ao 

equilibrar o sentimento de que “eu sou o que posso aprender para realizar um 
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trabalho” (Erikson, 1976, cit. in Rappaport, Fiori & Davis, 2002). Nesta altura a 

criança julga poder assumir-se como um conquistador e realizador, não só nos 

planos da fantasia, como sucedia nos estágios anteriores, mas também na 

construção de um mundo real. No confronto com o fracasso, o sentimento de 

inferioridade fará com que a criança se submeta facilmente às manipulações 

externas para procurar afecto, ou por lado, regrida para o seu seio familiar, 

procurando ser o bebé de antigamente que recebia afecto independentemente 

do que pudesse fazer (Rappaport, Fiori & Davis, 2002). 
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2.1.2. Desenvolvimento segundo Sigmund Freud 

Outro dos autores que se debruçou sobre as questões do desenvolvimento 

na infância foi Sigmund Freud, conhecido como o fundador da psicanálise. Este 

autor descobriu que a grande maioria de pensamentos e desejos reprimidos se 

referiam a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida 

dos indivíduos, ou seja, acreditava que era na vida infantil que estavam as 

experiências de carácter traumático, que se configuravam como origem dos 

sintomas actuais. Assim, as ocorrências deste período de vida deixavam 

marcas profundas na estruturação da realidade. Estas descobertas colocam a 

sexualidade no centro da vida psíquica e é pela primeira vez referida a 

existência da sexualidade infantil o que teve profundas repercussões na 

sociedade daquela época, uma vez que a infância era caracterizada como o 

período da inocência (Golse, 2005). 

Em 1916, Freud, define pulsão como sendo um conceito situado na fronteira 

entre o mental e o somático e como o representante psíquico dos estímulos 

que se originam dentro do organismo e alcançam a mente. Por pulsão 

entendemos algo diferente de instinto, já que as pulsões não apresentam um 

objecto predeterminado biologicamente, as suas formas de satisfação são 

variáveis e são insaciáveis pois dizem respeito a um desejo e não a uma 

necessidade. A pulsão nunca se dá por si mesma, nem a nível consciente nem 

a nível inconsciente, ela só é conhecida pelos seus representantes: a ideia e o 

afecto. O afecto é a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional. 

Os afectos não podem ser recalcados (Pestana, 2002).  

Para Freud (cit. in Pestana, 2002), a pulsão pode ser dividida em quatro 

aspectos:  

 Drang (força): A força é definida como o elemento motor da pulsão 

que impele o organismo para a acção específica responsável pela 

eliminação da tensão; 

 Quelle (fonte): A fonte é o processo somático que ocorre num órgão 

ou parte do corpo, e cujo estímulo é representado na vida mental por 

uma pulsão; 
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 Objekt (objecto): É uma coisa em relação a qual ou através da qual o 

instinto é capaz de atingir a sua finalidade. É o que há de mais 

variável numa pulsão; 

 Ziel (fim): A finalidade da pulsão é sempre a satisfação, sendo que a 

satisfação é definida como a redução da tensão provocada pela 

pressão. 

Segundo Pestana (2002), quando Freud criou a teoria das pulsões tinha 

como objectivo formular um modelo de funcionamento psíquico, estabelecer 

bases fisiológicas do psiquismo e situar os factores biológicos do nosso 

comportamento. Freud definiu ainda uma ontogénese das instâncias 

intrapsíquicas onde descreve a origem e o desenvolvimento de um organismo 

desde o ovo fertilizado até à sua forma adulta. Defendia que ao nascimento a 

mente do indivíduo consiste apenas num reservatório primitivo de impulsos e 

instintos, o que designou por Id.  

Pestana (2002) diz-nos que o Id é, na teoria freudiana, o aspecto instintivo 

da personalidade, presente desde o nascimento, que opera segundo o princípio 

do prazer, procurando a satisfação imediata. Depois, após o primeiro ano de 

vida, emerge o Ego ou Self. Segundo Freud, o principal papel do Ego consiste 

em encontrar segurança e formas apropriadas de exprimir os impulsos 

instintivos. Assim, a criança desenvolve a capacidade de adiar a gratificação 

dos seus impulsos a fim de responder às exigências da sociedade, em 

particular, das exigências colocadas pelos seus pais. A princípio, é o medo da 

punição que promove este novo auto-controlo. O Ego constitui então um 

aspecto da personalidade que se desenvolve durante a infância e que opera 

segundo o princípio da realidade, procurando meios aceitáveis de gratificação 

ao lidar com o mundo real.  

Posteriormente a criança desenvolve o Superego ou Consciência. É agora 

que a criança interioriza as normas e os valores dos pais como parte do seu 

Self, incorporando no seu próprio sistema de valores o que se deve, e o que 

não se deve fazer. Nesta altura a criança sente culpa pelo seu mau 

comportamento ou tenta comportar-se de forma adequada mesmo quando os 

pais não estão por perto. O Superego é, segundo Freud, o aspecto da 

personalidade que representa os valores socialmente aprovados e que se 
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desenvolve como resultado da identificação com a figura parental do mesmo 

sexo (Golse, 2005). 

No processo de desenvolvimento psicossexual proposto por Freud, o 

indivíduo tem, nos primeiros anos de vida, a função sexual ligada à 

sobrevivência, e portanto, o prazer é encontrado no próprio corpo. O corpo é 

erotizado, isto é, as excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo, e 

o seu desenvolvimento progressivo levou Freud a postular cinco fases do 

desenvolvimento sexual. O encadeamento dos diferentes estágios é 

progressivo e cada problemática é sucessiva. Nenhum estádio é pura e 

simplesmente ultrapassado, existe apenas uma sucessão de temáticas 

prevalecentes sustentadas por uma zona erógena determinada. Estes estágios 

podem ser encontrados na Tabela 2 (Golse, 2005). 

 

Tabela 2 – Cinco estágios propostos por Freud, adaptado de Golse (2005). 

Idade Fase Fonte de Prazer 

0-12/18meses Oral Boca 

12/18meses-3anos Anal Região anal 

3-6anos Fálica Região genital 

6anos-puberdade Latência Relativa calmia 

Puberdade-Idade Adulta Genital Maturação da sexualidade 

 

 

Segundo Laplanche e Pontalis (1990, cit. in Golse, 2005), o período da 

latência é definido como o período compreendido entre o declínio da 

sexualidade infantil, até ao início da puberdade, marcando um intervalo na 

evolução da sexualidade. É um período relativamente calmo no que toca a 

actividades sexuais. Existe uma dessexualização das relações com o objecto e 

aparecem sentimentos como a ternura, o pudor e a repugnância que se 

sobrepõem aos desejos sexuais. Verifica-se também o iniciar das aspirações 

morais e estéticas (Rodrigues, 2006). Uma outra característica desta fase do 

desenvolvimento é o declínio do complexo de Édipo, que se caracteriza, na sua 

forma positiva, por uma atracção pelo progenitor do sexo oposto, com 
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sentimentos de rivalidade relativamente ao progenitor do mesmo sexo. Na sua 

forma negativa, este irá corresponder à situação inversa, ainda que, com 

frequência a criança possa oscilar entre estas duas atitudes. Este complexo irá 

estruturar o grupo familiar e toda a sociedade, uma vez que vai proibir o incesto 

e irá desempenhar um papel fundamental na constituição do Superego (Golse, 

2005).   

De acordo com Golse (2005), o ponto essencial da fase da latência consiste 

numa obsessão da personalidade, da qual a escola tira proveito para exigir 

ritmos e disciplina à criança. Por outro lado passa também a existir uma 

contenção adequada das exigências instintivas. A latência relaciona-se 

também com o recalcamento e com a sublimação que irão direccionar as 

energias pulsionais para a busca de conhecimento. Este novo rumo da atenção 

da criança irá proporcionar novas descobertas, outros mundos, o conhecimento 

de novas pessoas, novas experiências e um alargar dos seus horizontes 

(Rodrigues, 2006).  

“Ainda que não tenha ignorado as estreitas inter-relações entre o 

desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afectivo, Freud deu-nos 

sobretudo uma descrição cronológica do desenvolvimento afectivo” (Golse, 

2005, p.30). 
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2.1.3. Desenvolvimento segundo Jean Piaget 

Um dos autores que mais contribuiu para o estudo do desenvolvimento 

cognitivo da criança foi Jean Piaget. “O desenvolvimento psíquico, que se inicia 

com o nascimento e termina na idade adulta é comparável ao crescimento 

orgânico: tal como este, consiste essencialmente numa marcha para o 

equilíbrio” (Piaget, 2000, p.11).  

Piaget procurou conhecer os mecanismos pelos quais a criança chega ao 

conhecimento, utilizando inicialmente a observação pura e, mais tarde, 

adoptando o método clínico. Este autor dedicou grande parte da sua actividade 

ao estudo da génese das estruturas lógicas fundamentais, e à elaboração das 

categorias do pensamento (Golse, 2005).  

Piaget situou o desenvolvimento mental da criança no contexto de uma 

interacção entre o indivíduo e o mundo exterior que vai permitir que este 

desenvolvimento seja como uma construção activa, e como uma “equilibração 

contínua e progressiva” (Golse, 2005). O autor defendia que o desenvolvimento 

cognitivo é direccionado pela assimilação, que constitui uma incorporação de 

novas experiências às estruturas cognitivas já existentes, e pela acomodação 

que consiste na modificação dos esquemas já existentes à luz das novas 

experiências (Cole & Cole, 2003). Assim, podemos dizer que a adaptação 

intelectual é o estabelecimento do equilíbrio progressivo entre a assimilação e 

uma acomodação complementar. A adaptação só irá terminar quando existir 

estabilidade, isto é, quando há equilíbrio entre assimilação e acomodação 

(Golse, 2005). No processo de desenvolvimento mental podem intervir vários 

factores, sendo eles a manutenção nervosa, o exercício e a experiência 

adquirida na acção efectuada sobre os objectos, interacções e transmissões 

sociais e equilibração. Piaget distingue, no desenvolvimento da inteligência, um 

conjunto de quatro fases chamadas de estádios, que podem ser observados na 

Tabela 3 (Golse, 2005). 
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Tabela 3 – Quatro Estádios do desenvolvimento da inteligência segundo Jean 

Piaget adaptado de Cole & Cole, 2003. 

Idade (anos) Estádio Descrição 

Nascimento-2 anos Sensório-motor 

Existem 6 sub estádios, onde a criança 
após estes, passa a reconhecer a 
existência de um mundo externo a ela, 
começando a interagir com ele de forma 
voluntária. 

2-6 anos Pré-operatório 

A criança adquire a capacidade de 
representação. Ainda mantêm um ponto 
de vista egocêntrico e fixam-se bastante 
na aparência física. 

7-12 anos 
Operatório-
Concreto 

Adquirem a capacidade de realizar 
operações mentais, acções 
internalizadas que se ajustam a um 
sistema lógico. 

12-19 anos Operatório-formal 

Obtém a capacidade de pensar 
sistematicamente sobre as relações 
lógicas existentes no problema. Exibem 
interesse em ideias abstractas. 

 

No que diz respeito à faixa etária em estudo, podemos afirmar que segundo 

os estádios de Piaget, as crianças da nossa amostra se encontrarão no estádio 

operatório-concreto. As operações-concretas permanecem concretas na 

medida em que, sendo acções mentais, se dirigem para objectos concretos nas 

actividades quotidianas. Em simultâneo as operações-concretas distinguem-se 

do estádio anterior devido à sua bi-direccionalidade. Segundo o autor, o início 

das operações-concretas transforma todos os aspectos do funcionamento 

psicológico. O mundo físico torna-se mais previsível uma vez que as crianças 

passam a entender que alguns aspectos físicos dos objectos (tamanho, 

densidade, extensão e número) permanecem os mesmos, apesar de outros 

aspectos das aparências do objecto se alterarem. Têm a capacidade de pensar 

sobre as alternativas e inverter o seu pensamento quando tentam resolver 

problemas (Cole & Cole, 2003). Neste período específico, verifica-se a 

aquisição da reversibilidade do pensamento, o que possibilita a elaboração de 

classificações e de seriações e que por sua vez constituem os invariantes de 

substância, peso e volume. O pensamento torna-se mais móvel mas a sua 
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inteligência só opera sobre o concreto. As operações concretas, os esquemas 

ou noções de conservação adquirem-se ao mesmo tempo que se elaboram as 

estruturas lógico-aritméticas de classificação, de relação e de número (Golse, 

2005). 

A conservação é um conceito que Piaget utiliza para compreensão de que, 

certas propriedades no objecto ou substância continuam as mesmas, mesmo 

quando a sua aparência é modificada de alguma maneira superficial (Cole & 

Cole, 2003). Existem cinco tipos de conservação: conservação da substância, 

do peso, do volume, do número e conservação espacial (Golse, 2005).  

Outro dos aspectos estudados por Jean Piaget foi a concepção de regras. O 

autor pretendia identificar o que as crianças pensavam sobre elas e para isso 

utilizou um método clínico que consistia em colocar questões às crianças 

referentes à possibilidade de as regras serem mudadas. Piaget chegou à 

conclusão que existem dois estádios principais que caracterizam a concepção 

das crianças sobre as regras. O primeiro estádio, da moralidade heterogénea 

ou de restrição, vai aproximadamente dos 4/5 anos até por volta dos 9/10 anos. 

Numa fase mais precoce deste período as crianças encaram as regras como 

uma criação de carácter sagrado e que, portanto, são invioláveis. No entanto, 

posteriormente acredita que as regras foram criadas por uma figura que 

considere prestigiosa, por exemplo, o pai. Numa fase mais posterior a criança 

já tem um pleno conhecimento das regras básicas e, por isso, recusa-se a 

aceitar qualquer modificação que lhe proponham (Rappaport, Fiori & Davis, 

2002). 

O segundo estádio, nomeado de estádio da moralidade autónoma e de 

cooperação começa por volta dos 10/11 anos de idade e caracteriza-se pelo 

facto de a criança deixar de acreditar na inviolabilidade das regras. Agora, a 

criança já percebe que as regras podem ser alteradas desde que por 

consentimento mútuo entre pares. Assim, a criança é capaz de questionar as 

regras e modifica-as se sentir necessidade disso. Uma vez que ela é a criadora 

das novas regras, sente-se obrigada a respeitá-las e a cumpri-las (Rappaport, 

Fiori & Davis, 2002). Como resultado da interacção com os pares na 

brincadeira, a criança pode ser confrontada com o facto de o seu par querer, 

também ele, alterar as regras e assim gerar-se uma situação de conflito. A 
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criança tem de tentar resolvê-lo, entre as suas crenças, em oposição às dos 

outros, sendo assim obrigada a repensar as suas regras, reavaliando-as. 

Segundo Piaget, é através desta situação de conflito que a criança adquire a 

noção de moralidade, sendo capaz de entender, seguir e reformular um 

conjunto de regras que regula o comportamento interpessoal (Rappaport, Fiori 

& Davis, 2002). 

“Para Piaget, a criança não nasce um ser social, ela vai-se fazendo um ser 

social, a partir das suas acções.” (Fonseca, 2005, p.172). 
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2.1.4. Desenvolvimento segundo Henri Wallon 

Outro autor que se interessou pelo desenvolvimento foi Henri Wallon. Este 

interessou-se essencialmente pelo desenvolvimento psicomotor. Segundo 

Wallon, a evolução da criança é influenciada por inúmeros factores: 

metabólicos, morfológicos, psicotónicos, psicoemocionais, psicomotores e 

psicossociais (Fonseca, 2005). 

Segundo Wallon, a motricidade é a primeira estrutura de relação e co-

relação com o meio, inicialmente de relação com os outros e mais tarde com os 

objectos. Será assim que se criará o psiquismo e é, em resumo, a primeira 

forma de expressão emocional e de comportamento (Fonseca, 2005).  

Relativamente aos aspectos psicomotores, o autor sugeriu os sete estádios 

que podem ser encontrados na Tabela 4 (Fonseca, 2005). 

Tabela 4 – Sete Estádios do desenvolvimento segundo Wallon, adaptado de 

Fonseca, 2005. 

Estádio Características  

Impulsivo (recém-
nascido) 

Deslocamentos exógenos 
- Hipotonia axial 

- Necessidade versus satisfação 
Reflexos 

Tónico-emocional 
(6 aos 12 meses) 

Deslocamentos autógenos 
- Locomoção/preensão 

Emoções 

Sensório-motor (12 
aos 24 meses) 

Hábitos motores 
- Organização emocional, 

exploração da realidade, aquisição 
simbólica 

Posturas 

Projectivo (2 aos 3 
anos) 

Simulacro, jogo, coordenações 
óculo-motoras. 

Eu Corporal 

Personalismo (3 
aos 4 anos) 

Representação simbólica, 
alocentrismo, somatognósia, auto-

estima, conflitos, Eu-outros. 
Símbolos 

Categorial (6 aos 
11 anos) 

Desenvolvimento de categorias, 
pares, classificações, etc. 

Praxias 

Puberdade e 
Adolescência 

Mudanças, fobias, valores, gangs. Reflexão 
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É então possível verificar que a faixa etária que estamos a estudar se 

enquadra no estádio categorial. Este é caracterizado por uma separação mais 

nítida entre o Eu e o não-Eu e concomitantes sub-universos. A criança 

conseguirá ter uma relação com os outros e com os objectos mais 

independente, conseguindo categorizá-los por qualidades e propriedades, ou 

seja, atribuindo-lhes individualidade. Isto deve-se à consolidação da 

diferenciação entre o espaço subjectivo e o espaço objectivo (Fonseca, 2005). 

Este estádio é também caracterizado pelo aumento da atenção e da 

autodisciplina e ainda pela inibição motora. As sincinésias diminuem e as 

sinergias aumentam, proporcionando assim uma exploração do meio mais 

sistemática e menos episódica ou esporádica. Wallon referia ainda que a 

planificação motora se torna mais regulada e controlada. É também nesta fase 

que a individuação da criança vai aumentando, uma vez que como estará 

inserida em diversos contextos, terá que aprender o seu papel em cada um 

deles, o que levará, por sua vez, à organização do seu Eu. Podemos ainda 

acrescentar que a sua sociabilização vai ganhando corpo através de diferentes 

experiências em sociedade, a criança irá, também, construir a sua liberdade e 

a sua sociogénese (Fonseca, 2005). 

Este estádio está subdividido em duas fases consoante o aparecimento de 

novas estruturas mentais. A primeira fase, compreendida entre os 6 e os 9 

anos é designada por pensamento pré-categorial, caracteriza-se por um 

processo sincrético. A segunda fase, estabelecida entre os 9 e os 11 anos, 

designa-se por pensamento categorial. O pensamento categorial caracteriza-se 

por um processo discursivo, permitindo à criança um posicionamento e uma 

distanciação mais ordenada e organizada da realidade (Wallon, 1963, 1984, cit. 

in Fonseca, 2005). 

O pensamento categorial abrange um conjunto de modificações graduais do 

pensamento e da acção, onde ocorre uma diminuição do sincretismo e surge 

um sistema de relações. Nesta fase a criança tem a capacidade de nomear, 

agrupar, comparar, categorizar, verificar dados de informação, como planificar, 

antecipar e executar condutas. “O mundo apesar da sua diversidade e 

complexidade, passa a ser como que domesticado e ordenado, pois as 

comparações são possíveis e as assimilações mais sistemáticas, precisas e 
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coerentes” (Fonseca, 2005, p.94). Será, também, através destas novas 

aptidões que a criança evoluirá ao nível psicomotor pois será menos impulsiva 

e episódica, mais auto-regulada e controlada. Todas estas alterações também 

se verificarão ao nível da sua personalidade e afectividade. A criança será mais 

sociável e responsável, conseguindo mais facilmente resolver situações de 

conflito (Fonseca, 2005). 

Em resumo, podemos dizer que a capacidade de abstracção se desenvolve, 

o desenvolvimento social e pessoal atinge um equilíbrio afectivo e que a nível 

psicomotor conseguirá atingir um equilíbrio postural (Fonseca, 2005). 

 

Após esta breve exposição acerca das teorias postuladas por alguns autores 

sobre o desenvolvimento da criança, propomo-nos agora a fazer uma análise 

relativamente aos domínios que julgamos serem mais relevantes no processo 

de desenvolvimento da criança. 
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2.1.5. Domínio Cognitivo 

Comecemos por analisar o domínio cognitivo. De acordo Papalia, Olds e 

Feldman (2001) as crianças nesta idade são menos egocêntricas, isto é, 

começam a adquirir a capacidade de verem do ponto de vista do outro. 

Também nesta fase começam a adquirir competência para utilizar operações 

mentais de modo a resolverem problemas concretos. O facto de conseguirem 

considerar vários aspectos ao mesmo tempo faz com que tenham um 

pensamento lógico.  

Outra característica desta fase é o aumento da capacidade de distinguir 

entre a fantasia e a realidade, de realizar classificações, compreender a 

relação entre causa e efeito e realizar tarefas de seriação e inferência. Para 

além disso, aumenta o raciocínio indutivo e dedutivo bem como o pensamento 

espacial. A compreensão das propriedades de conversação também evolui, 

bem como as capacidades numéricas e matemáticas. No entanto, pesar de 

todas estas alterações o pensamento abstracto só se irá desenvolver na 

adolescência (Papalia, Olds & Feldman, 2001). 

Para Papalia, Olds e Feldman (2001), em termos de atenção, a maior parte 

das crianças em idade escolar é capaz de se concentrar em actividades que 

lhes despertam o interesse, excluindo a informação que é irrelevante. É nesta 

fase que começam a abstrair-se das distracções externas e internas embora 

ainda não o consigam fazer totalmente. O crescente aumento da atenção vai 

também fazer com que surjam menos erros quando tentam recordar 

informação que já ouviram.  

Em termos de linguagem, as crianças nesta idade já conseguem 

compreender e interpretar melhor a comunicação e têm menos dificuldade em 

fazerem-se entender. A maior das crianças de 6 anos utiliza uma gramática 

complexa e o seu vocabulário inclui milhares de palavras apesar de não 

utilizarem ainda a voz passiva, tempos verbais que utilizam auxiliares (como o 

ter) e frases condicionais (Papalia, Olds & Feldman, 2001).  
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2.1.6. Domínio Motor/Físico 

 

Tabela 5 - Desenvolvimento motor, adaptado de Gallahue e Ozmun (2003) 

Idade Aproximada Fases e Estágios 

0 a 6 meses 
Fase reflexiva: 
- estágio de codificação 
- estágio de decodificação 

6 a 12 meses 
Fase rudimentar: 
- estágio de início de inibição de reflexos 

1 a 2 anos 
Fase rudimentar: 
- estágio de pré-controlo 

2 a 4 anos 
Fase de Movimentos fundamentais:  
- estágio inicial e elementar 

4 a 6 anos 
Fase de Movimentos Fundamentais:  
- estágio de maturação 

7 a 10 anos 
Fase de Movimentos Especializados:  
- estágio de transição 

11 anos e acima 
Fase de Movimentos Especializados: 
- estágio de aplicação 
- estágio de utilização 

13 anos e acima 
Fase de Movimentos Específicos: 
- estágio cultural e especificidade. 

 

Como podemos verificar, esta é uma idade, em termos motores, 

maioritariamente de transição. 

O desenvolvimento físico nesta idade é muito mais lento do que antes ou do 

que será numa fase posterior, apesar de a criança continuar a crescer (Bee, 

1984). Apesar de o crescimento ser mais lento, estes jovens são mais rápidos, 

fortes e coordenados. Uma importante característica desta fase é o facto de as 

crianças começarem a retirar prazer de aprender novas competências, o que 

pode ser explorado pelos professores (Papalia, Olds & Feldman, 2001). 

Nesta altura são evidentes algumas diferenças entre as habilidades motoras 

nos rapazes e nas raparigas. Os rapazes tendem a ser ligeiramente mais 

avançados nas habilidades motoras globais que requerem poder e força, ao 
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passo que as raparigas são frequentemente mais hábeis nas actividades 

motoras finas como desenhar e escrever ou em habilidades motoras mais 

amplas, que combinam o equilíbrio e os movimentos dos pés, que são 

geralmente habilidades relacionadas com a ginástica. Esta discrepância é 

devida, em parte, às diferenças físicas, mas também pela influência das 

expectativas culturais (Cole & Cole, 2003). 
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2.1.7. Domínio Moral 

Ao falarmos de desenvolvimento moral é necessário percebermos que a 

criança tem uma moral heterónoma, isto é, submete-se às regras porque as 

considera inalteráveis e altera os seus comportamentos com base na punição. 

Para a criança, um comportamento é bom se dele surgir uma recompensa, e 

mau se receber uma punição. Depois, através da cooperação e do convívio, a 

criança adopta uma moral autónoma, passa a julgar de forma autónoma, cria 

as próprias regras e reconhece que elas podem ser modificadas se necessário. 

As acções passam a ser julgadas em função da intenção (Vandenplas-Holper, 

1979). Neste caso, um mau comportamento pode ser desculpado desde que a 

acção tenha sido realizada com boas intenções. 

Podemos então perguntar, como é que a criança adquire a moralidade? 

Existem três perspectivas do desenvolvimento moral mais conhecidas: 

 Psicanalítica; 

 Aprendizagem social; 

 Estrutural-construtivista. 

No caso da perspectiva psicanalítica os autores teorizam que a criança se 

torna um ser moral porque adopta a conduta daqueles que lhe são mais 

próximos e que as suas condutas vão ser afectadas pela forma como se 

sentem depois de realizar uma acção (Loureço, 2002). 

Na aprendizagem social propõe-se que a criança aprende quais são os 

comportamentos correctos e errados com base na existência ou não de uma 

punição e também pelo que vê na escola, na televisão e em casa (Loureço, 

2002). 

Por fim, na perspectiva estrutural-construtiva, julga-se que a criança constrói 

a sua noção do certo e do errado através da relação com os outros, pelo que 

vai beneficiar por estar inserida numa atmosfera moral (Loureço, 2002). 

Esta última perspectiva, particularmente os escritos de Kohlberg, parecem 

ser os que tratam este assunto de modo mais exaustivo, referindo dois critérios 

para que exista desenvolvimento moral: cognição e acção. Este autor foi 

também aquele que mais falámos durante as aulas, devido à importância dos 

seus estudos, que vamos de seguida analisar em maior pormenor.  



22 

 

Kohlberg propõe a existência de três níveis de raciocínio moral, cada um 

dividido em dois estádios. Estes estádios são definidos em função do 

desenvolvimento cognitivo pelo que a estimulação do desenvolvimento 

cognitivo irá influenciar o desenvolvimento moral (Vandenplas-Holper, 1979). 

Na tabela seguinte podemos encontrar os estádios propostos por Kohlberg: 

 

Tabela 6 – Níveis e Estádios de Raciocínio Moral Segundo Kohlber (1984, cit in 

Lourenço, 2002, p.96) 

Nível Estádio Orientação Moral 
 

Perspectiva Sócio-Moral 
 

(I) Pré-
Convencional 

1 
Orientação para o castigo 

e para a obediência. 

Não distingue nem coordena 
perspectivas; só há uma correcta, a da 
autoridade. 

2 
Orientação calculista e 

instrumental; pura troca, 
hedonismo e pragmatismo. 

Distingue perspectivas, coordena-as e 
hierarquiza-as do ponto de vista de 
uma segunda pessoa. 

(II) Convencional 

3 

Orientação para o bom 
menino e para uma 

moralidade de aprovação 
social e interpessoal. 

Distingue perspectivas, coordena-as e 
hierarquiza-as do ponto de vista de 
uma terceira pessoa afectiva e 
relacional. 

4 

Orientação para a 
manutenção da lei, da 
ordem e do progresso 

social. 

Distingue perspectivas, coordena-as e 
hierarquiza-as do ponto de vista de 
uma terceira pessoa imparcial e 
institucional. 

(III) Pós-
Convencional 

5 

Orientação para o 
contracto social, o 

relativismo da lei e o maior 
bem do maior número. 

Distingue perspectivas, coordena-as e 
começa a hierarquizá-las do ponto de 
vista de uma terceira pessoa moral e 
relacional. 

6 

Orientação para os 
princípios éticos 

universais, reversíveis 
prescritos e auto-

escolhidos. 

Distingue perspectivas, coordena-as e 
hierarquiza-as segundo um ponto de 
vista moral, racional e universal. 
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Acerca do primeiro estádio, o pré-convencional, podemos dizer que este 

caracteriza a maior parte das crianças com menos de nove anos, alguns 

adolescentes e criminosos. Neste estádio as regras são exteriores ao individuo 

e são obedecidas para evitar punições ou por interesses próprios (Lourenço, 

2002; Vandenplas-Holper, 1979). 

No estádio convencional, onde se inserem a maioria dos adolescentes e dos 

adultos, o sujeito interiorizou as regras e normas dos outros e cumpre-as para 

atingir as suas expectativas e ficar bem visto (Lourenço, 2002; Vandenplas-

Holper, 1979). 

Por fim, no estádio pós-convencional, onde se encontra a minoria dos 

adultos, o sujeito adquiriu a capacidade de se distanciar das regras e define os 

seus valores em termos de princípios éticos universais. Estes indivíduos são 

capazes de compreender que as regras são relativas (Lourenço, 2002; 

Vandenplas-Holper, 1979). 
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2.1.8. Domínio Social 

Durante o período escolar as crianças demonstram mais comportamentos 

pró-sociais e de empatia, para além de que nesta altura já têm interiorizadas as 

emoções de vergonha e orgulho. Apesar de a família se manter como o ponto 

central da sua vida, as crianças passam mais tempo fora de casa do que nos 

anos anteriores e passam muito tempo com os seus pares (Papalia, Olds & 

Feldman, 2001). 

Para Papalia, Olds e Feldman (2001) o convívio com os pares vai ajudar a 

desenvolver as competências necessárias para a para a sociabilidade tais 

como a liderança, cooperação, comunicação, papeis e regras. No entanto 

também existem aspectos negativos do grupo de pares. Para pertencer a um 

grupo é necessário que a criança se conforme às suas regras, mas isto deixa 

de ser saudável se forma contra as normas morais da criança ou quando vai 

reforçar preconceitos. Fora dos grupos, durante o período escolar é habitual 

que as crianças tenham cerca de 4 a 5 amigos com quem passam grande parte 

do seu tempo, embora pareça que as raparigas se foquem em ter menos 

amigos mas mais próximos, ao passo que os rapazes têm mais amigos mas 

menos íntimos.  
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2.2. Evolução dos conceitos e das práticas na educação da criança 

diferente 

 

2.2.1. Perspectiva histórica 

Podemos dizer que, como em quase todos os aspectos das nossas vidas, 

existiu uma evolução na forma como pensamos sobre a pessoa com 

deficiência. Antigamente, “a criança a quem era diagnosticada uma deficiência, 

incapacidade ou diminuição, era segregada para uma unidade ou centro 

específico” (Bautista, 1997, p.9) de modo a que as famílias pudessem 

tranquilizar a sua consciência ao saberem que os seus parentes estavam a ser 

tratados sem terem que lidar directamente com estas situações; isto porque 

acreditavam que a pessoa diferente seria um perigo para a sociedade, e que, 

por outro lado, a sociedade só traria prejuízo à pessoa com dificuldades. 

Ambas estas ideias culminam no mesmo resultado, a pessoa diferente é 

separada, segregada e discriminada (Bautista, 1997).  

Mais graves do que estes casos são ainda aqueles em que existia 

infanticídio; ao depararem-se com uma criança diferente eram os próprios pais 

a porem termo à vida do seu filho. Em Esparta, os bebés eram deixados nas 

montanhas e em Roma eram atirados ao rio. Na Idade Média, a deficiência 

tanto física como mental era associada ao diabo e à feitiçaria pelo que estas 

pessoas eram perseguidas, julgadas e executadas (Correia, 1997).  

A diferença era sempre vista como uma desvantagem e alguns pensavam 

mesmo tratar-se de um castigo de Deus. É só a partir da Segunda Guerra 

Mundial que a sociedade se começa a preocupar com estas pessoas e com a 

sua inserção e reabilitação (Louro, 2001). Nesta altura o modelo de intervenção 

mais usual era o modelo médico, modelo este que encarava a deficiência 

isoladamente, centrando-se na problemática do indivíduo. Este modelo 

considerava que era a pessoa com limitações que necessitava ser mudada e 

não a sociedade ou ambiente envolvente (Bautista, 1997).  

É também só a partir do séc. XX que se começa a falar em igualdade de 

oportunidades, apesar de esta igualdade ser maioritariamente na teoria. Existir 

igualdade de oportunidades significa que todos têm acesso a todos os meios 

de ajuda que compensem a sua incapacidade (Louro, 2001). É fácil perceber 
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que ao confrontar esta definição com o que acontecia nesta época, a igualdade 

não passava ainda de um ideal a concretizar num futuro longínquo.  

Ainda no séc. XX, com o aumento da escolarização obrigatória, vai ser 

detectado que os alunos que apresentavam certas limitações tinham 

dificuldade em seguir o curso normal da aula e em conseguir um rendimento 

escolar igual ao das crianças da sua idade. É nesta altura que surge uma 

divisão do trabalho na educação e é implementada uma educação especial 

institucionalizada, com base nos níveis de capacidade intelectual de cada aluno 

(Correia, 2008).  

Se tomarmos como exemplo a situação Portuguesa, nos anos 50/60 a 

escola possibilitava oportunidades apenas para alguns e os alunos não 

transitavam de ano sem atingirem os objectivos estabelecidos para todos, não 

existindo por isso lugar para a diferença. Mais tarde, criam-se classes especiais 

para estes alunos chamados na altura de “anormais” e que eram 

completamente separadas das classes regulares, estando localizadas 

maioritariamente e quase exclusivamente nas cidades de Lisboa e Porto. Os 

pais destes alunos perceberam então que não existia resposta nas escolas 

regulares para os seus filhos e criaram várias instituições privadas por todo o 

país, com programas educativos específicos. Nesta altura começaram a 

multiplicar-se as escolas especiais que se diferenciavam em função das 

diferentes incapacidades. Existiam assim escolas específicas para cegos, 

surdos e indivíduos com paralisia cerebral ou limitação cognitiva (Correia, 

1997). Apesar destes esforços, muitas crianças com deficiências graves 

continuavam sem respostas educativas devido ao limitado número de vagas, 

pelo que permaneciam em casa ou eram enviadas para instituições onde não 

lhes era dado qualquer tipo de educação (Louro, 2001). Sabemos hoje que 

muitos destes jovens eram colocados em instituições psiquiátricas para adultos 

que não possuíam um ambiente estimulativo e onde não lhes era dada a 

oportunidade de aprender. 

Em 1959, na Dinamarca, começa a pôr-se em causa a ideia de que o ensino 

fora do sistema regular poderia ser a melhor solução e surge então o conceito 

de “normalização”. Este conceito transmite a ideia de que a pessoa com 

dificuldades deve ter a possibilidade de fazer uma vida o mais normal possível 
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(Bank-Mikkelsen, 1969, cit. in Sanches & Teodoro, 2006). Nos últimos tempos, 

considerou-se que as escolas especiais proporcionam às crianças com 

limitações um ambiente restrito que se torna pobre do ponto de vista educativo 

e social, e inadequado uma vez que favorece a segregação e a discriminação 

(Mayor, 1989, cit. in Bautista, 1997). 

Assim sendo, podemos dizer que o movimento para a integração teve início 

em países nórdicos como a Suécia, Dinamarca e Noruega, nos anos 60. 

Noutros países só aconteceu mais tarde, nos anos 70 e 80 e de forma mais 

radical (Bairrão, 1998), como no caso de Portugal, que irá ser discutido de 

seguida. 

É só nos anos 70 que o Estado Português assume a responsabilidade de 

ensinar todos os alunos, independentemente da sua limitação, criando para tal 

dois departamentos de Ensino Especial. No entanto, estes departamentos não 

receberam os fundos necessários para funcionarem como seria ideal. As 

equipas de ensino especial deslocavam-se às escolas onde forneciam 

informação a professores, pais e comunidade em geral, na tentativa de criar um 

ambiente de integração. Em 1977 é publicado o DL 174/77 onde surge pela 

primeira vez o termo “Ensino Integrado”. Para os alunos que eram 

considerados como “não integráveis” os pais criam escolas de ensino especial 

(Louro 2001). Estas escolas existiam também porque se julgava que ter alunos 

com as mesmas características desenvolveria um ensino mais homogéneo 

como aquele que existia no ensino tradicional (Rodrigues, 2001).  

“No âmbito da escola, o conceito de “Educação Integrada” relaciona-se com 

a noção de escola como espaço educativo aberto, diversificado e 

individualizado, em que cada criança possa encontrar resposta à sua 

individualidade, à sua diferença.” (Correia, 1997, p.19). 

Surge o modelo educativo que prevê a integração escolar, o que estimulou 

uma maneira de pensar e de agir diferentes (Bautista, 1997). A integração 

escolar retirou os alunos dos estabelecimentos de ensino especial e permitiu-

lhes conhecer novos espaços, fornecendo oportunidades de socialização, 

convívio e aprendizagem que de outra forma não seriam possíveis (Sanches & 

Teodoro, 2006). “A escola da discriminação deu lugar à escola da integração, e 

a escola da homogeneidade deu lugar à escola da diversidade” (Bautista, 1997, 
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p.9). No seguimento destes acontecimentos surge o relatório de Warnock em 

1978, onde nasce pela primeira vez a noção de necessidades educativas 

especiais. Crê-se que uma criança precisa de educação especial se tiver uma 

dificuldade de aprendizagem que necessite de uma intervenção educativa 

especial (Bautista, 1997).  

Actualmente as Necessidades Educativas Especiais podem ser divididas em 

dois grupos: significativas ou ligeiras. Dentro das significativas encontramos, 

por exemplo, as dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, as perturbações 

do espectro do autismo, paralisia cerebral, spina bífida e cegueira. Estas 

exigem adaptações generalizadas do currículo, que se mantêm durante grande 

parte do percurso escolar. Por outro lado, as Necessidades Educativas 

Especiais ligeiras, relacionadas com problemas ligeiros do desenvolvimento 

motor, perceptivo, linguístico e sócio-emocional ou problemas ligeiros da 

aprendizagem, leitura, escrita e cálculo, são aquelas que exigem modificação 

parcial do currículo (Correia, 2008). 

O Relatório de Warnock pressupunha a existência de três categorias de 

Necessidades Educativas Especiais:  

 Necessita de ajudas específicas para aceder ao currículo; 

 Necessita de um currículo adaptado; 

 Necessita de um ambiente específico para aprender. 

(Bairrão, 1998). 

 

Conseguimos facilmente identificar que este documento dá um grande 

enfâse ao currículo na educação de alunos com necessidades especiais 

(Rodrigues, 2001). 

Em 1991 é publicado um novo decreto-lei, o DL 319/91 que refere as 

modificações que devem ser feitas nas escolas, nomeadamente a integração 

de todos os alunos nas classes regulares. A responsabilidade de coordenar 

todas as acções cairia sobre o Ministério da Educação, referindo também que 

devem existir medidas específicas para integrar estes alunos nas escolas 

(Louro, 2001; Rodrigues, 2001). 
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A integração escolar pode ser definida como um processo que tem como 

objectivo unificar a educação regular com a educação especial, tendo como 

objectivo oferecer serviços a todas as crianças, baseando-se nas suas 

necessidades de aprendizagem (Birch, 1994, cit. in Bautista, 1997). A 

integração divide-se em quatro graus diferentes: 

 Primeiro grau - diz respeito à integração física, em que crianças com 

limitações e sem limitações apenas partilham o pátio e os corredores; 

 Segundo grau - integração funcional, articula-se a três níveis da menor à 

maior integração: 

o No primeiro nível são utilizados os mesmos recursos pelos alunos 

com NEE e pelos alunos do ensino regular mas em momentos 

diferentes; 

o  No segundo nível todos os alunos utilizam simultaneamente os 

mesmos recursos mas em dois grupos separados; 

o No terceiro nível todos os alunos utilizam as mesmas instalações 

simultaneamente com objectivos comuns; 

 Terceiro grau - integração social, refere-se à colocação de um aluno com 

necessidades especiais numa turma regular; 

  Quarto grau - integração na comunidade, isto é, continuação durante toda 

a vida da integração escolar. 

(Bautista, 1997) 

 

No caso da integração, os programas especiais que foram criados serviam 

muitas vezes o único propósito de manterem a ordem nas classes regulares e 

não forneciam a mesma quantidade de informação a todos os alunos. Nalguns 

casos verificava-se o “Efeito de Matthew” que nos diz que as dificuldades 

encontradas no início da escolaridade vão-se manter e progredir ao longo dos 

ano e que os professores dão menos feedback e fazem menos perguntas aos 

alunos com necessidades educativas especiais (Ainscow, Porter & Wang, 

1997) o que provoca um agravamento do insucesso dos alunos em vez de uma 

diminuição. 

Mais tarde, foi lançada a Declaração de Salamanca sobre os Princípios, 

Política e Prática na área das Necessidades Educativas, aprovada por 92 
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governos e 25 organizações internacionais em Junho de 1994 (Ainscow, Porter 

& Wang, 1997). De acordo com Correia (2008), esta declaração baseava-se no 

princípio da inclusão e no reconhecimento da necessidade de criar escolas 

para todos, ou seja, instituições que acolham todos os indivíduos aceitando as 

suas diferenças assim como apoiando a aprendizagem e respondendo às 

necessidades individuais. “As crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a eles se devem 

adequar através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 

encontro destas necessidades” (Declaração de Salamanca, 1994, p.8). O termo 

necessidades educativas especiais vai-se referir a todas as crianças ou jovens 

que tenham uma deficiência ou dificuldade escolar, o que significa que todos os 

alunos vão ter necessidades educativas especiais em determinados momentos 

da sua escolaridade (Sanches & Teodoro, 2006). Neste sentido, todos os 

alunos têm necessidades educativas especiais, apesar de nalguns casos as 

dificuldades serem permanentes e noutros são transitórias (Bairrão, 1998). 

Conseguimos perceber aqui a mudança no paradigma, a educação deixa de se 

centrar nas dificuldades do aluno.  

Para Louro (2001), ao falarmos em integração temos uma perspectiva que 

se centra na criança ao passo que na inclusão falamos de uma perspectiva 

centrada na escola e no currículo. Assim, é responsabilidade da escola 

conseguir organizar-se de modo a dar resposta a todos os alunos e não 

apenas a alguns, como acontecia antes. Cada aluno aprende ao seu ritmo e 

conforme o nível de desenvolvimento mas fazem-no juntos o que cria uma 

melhor educação para alunos com e sem necessidades educativas especiais. 
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2.2.2. Actualidade 

O termo inclusão como substituto da integração demonstra a necessidade 

de alteração na política educativa e a necessidade de reformular a escola em 

termos de currículo e em termos conceptuais e estruturais de modo a que 

todos os alunos consigam ter acesso ao currículo e possam ter sucesso (Veiga 

et al., 2000).  

A inclusão tem as suas bases no reconhecimento das diferenças entre os 

alunos e na necessidade de criar estratégias de ensino para todos. Deste 

modo, é necessário que existam alterações não só nas salas de aulas mas em 

todo o ambiente escolar. A inclusão requer uma preocupação com o aluno na 

sua globalidade e não apenas com a sua deficiência (Booth & Ainscow, 2002). 

A inclusão deve salvaguardar a criança no seu todo e não apenas no âmbito 

académico, tendo em conta também os níveis socio-emocionais e pessoais. 

Segundo Correia (1997), o conceito de inclusão deve ser flexível, isto é, a 

criança deve estar inserida nas classes regulares sempre que possível e desde 

que sejam respeitados os seus direitos.  

Para além destas mudanças a inclusão parte também um pressuposto novo, 

o de que, apesar de o aluno com necessidades educativas especiais dever ser 

o “centro de atenção por parte da Escola, da Família e da Comunidade, 

considera-se ainda, o Estado como um factor essencial a ter em conta, pois 

afigura-se fundamental o seu papel em todo o processo que leve à criação de 

um sistema inclusivo eficaz” (Correia, 1997, p.34).   
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Podemos então dizer que o conceito de diversidade vai dar forma à escola 

contemporânea, onde deveremos encontrar alunos sem necessidades 

especiais e alunos com necessidades educativas especiais. Esta deve ser uma 

“escola para todos e para cada um” (Correia, 2008, p.18).  

Em suma, o método inclusivo é vantajoso na educação das crianças com 

necessidades educativas especiais uma vez que lhes fornece melhores 

interacções sociais, a escola torna-se uma comunidade de apoio, prepara os 

alunos com e sem necessidades educativas especiais para a vida na 

comunidade, evita a exclusão e ajuda a desenvolver atitudes positivas perante 

a diversidade (Correia, 2008). 
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2.3. Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID) 

Ao longo dos anos, o conceito de limitação cognitiva tem sofrido alterações. 

Os termos mais antigos incluem expressões como “imbecil”, “retardado”, 

“deficiente mental”, … Todos estes termos são depreciativos e muitas vezes 

utilizados como insulto. 

É por esse motivo que em 2007 a AAMR (American Association of Mental 

Retardation) muda o seu nome para American Association of Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD). Assim sendo, actualmente, o termo 

correcto para descrever limitações cognitivas (e aquele que será utilizado ao 

longo deste trabalho) é Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais ou DID. 

Acerca desta problemática, Belo, Caridade, Cabral e Sousa (2008) dizem-

nos que este conceito é difícil de delimitar uma vez que falamos de uma 

população muito heterogénea.  

“Em termos gerais e práticos, a inteligência tem sido, predominantemente, 

representada por um número – o Quociente de Inteligência (QI). Este número 

quantifica o desempenho do indivíduo face a uma série de problemas e em 

referência aos resultados da distribuição amostral obtida junto de uma 

quantidade significativa de respondentes que refletem as características da 

população à qual o indivíduo pertence.” (Sanches-Ferreira, Lopes-dos-Santos 

& Santos, 2012, p.555). 

Para Sanches-Ferreira, Lopes-dos-Santos e Santos (2012), o pressuposto 

de que a inteligência é estática e intrínseca é a base dos testes de inteligência 

e da ideia que o funcionamento intelectual abaixo da média significa 

“deficiência mental”. 

Na maioria das vezes faz-se uma associação entre o QI (Quociente de 

Inteligência) e as limitações intelectuais, no entanto a inteligência não se limita 

às capacidades verbais e académicas. Para além disso, os testes 

psicométricos de inteligência podem ser afectados por factores 

socioeconómicos e culturais.  

As classificações mais antigas têm a tendência para rotular os indivíduos e 

dividiam-nos quatro graus de Deficiência Mental (DM): leve, moderado, severo 

e profundo, de acordo com o QI.  
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Em termos de evolução do conceito, só a partir de 1992 é que se começa a 

considerar que a limitação intelectual é a expressão da interacção entre o 

sujeito e o meio e se refere que o indivíduo vai necessitar de apoio para 

exercer o seu papel na sociedade (Belo, Caridade, Cabral & Sousa, 2008). 

Para a AAIDD (Morato & Santos, cit. in Belo, Caridade, Cabral & Sousa, 

2008, p.8): “a dificuldade intelectual e desenvolvimental é caracterizada por 

significativas limitações do funcionamento intelectual e do comportamento 

adaptativo expresso em três domínios fundamentais: conceptual, social e 

prático e manifesta-se antes dos 18 anos.” O domínio conceptual está ligado a 

capacidades numéricas, verbais, espaciais, entre outras; o domínio social diz 

respeito a capacidades que permitam estabelecer relações interpessoais, 

resolver problemas, seguir regras e por fim o domínio prático refere-se a 

habilidades adaptativas tais como actividades do dia-a-dia, higiene, 

deslocação, saúde e lazer. 

Segundo Morato e Santos (2007) esta definição está assente sobre cinco 

factores: 

1) As limitações do funcionamento devem ser ponderadas no contexto dos 

indivíduos e devem ter em conta as expectativas culturais para a idade 

do indivíduo. 

2) A avaliação, para ser válida tem de considerar a importância da 

diversidade cultural e linguística e ter em conta vários factores tais como 

a comunicação, os aspectos sensoriais, motores e adaptativos. 

3) Cada indivíduo tem as suas limitações e as suas capacidades. 

4) Para se descreverem as limitações deve existir um plano das 

necessidades de apoio. 

5) Os apoios individualizados irão melhorar a qualidade de vida de um 

individuo com DID.  

Existem então três componentes que devemos considerar para a definição 

de DID: 

 Dificuldade, ou seja, a existência de uma limitação que vai provocar 

desvantagem; 

 Inteligência, para pensar, planear e resolver problemas;  
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 Comportamento adaptativo, isto é, as competências para funcionar em 

sociedade. 

Luckasson et al. (2002, cit. in Santos & Morato, 2012, p. 9) classificam os 

indivíduos com DID pelo tipo de apoios que necessitam para ultrapassar as 

suas dificuldades:  

1.  “Apoios intermitentes – necessários esporadicamente (natureza episódica e 

descontínua), na medida em que o sujeito nem sempre necessita do mesmo 

ou apenas necessita em períodos específicos de transição, podendo ser de 

alta ou baixa intensidade;  

2. Apoios limitados – caracterizados por uma certa consistência em termos de 

intensidade (natureza contínua), especialmente nos períodos críticos;  

3. Apoios extensivos – que denotam já um acompanhamento regular (diário) 

pelo menos nalguns contextos específicos (casa, escola, trabalho...), não se 

encontrando definido o tempo da sua aplicação;  

4. Apoios permanentes – caracterizados pela sua constância e altas 

intensidades, de estilo permanente e denotando uma maior intrusividade do 

que os restantes.” 

Segundo Santos e Morato (2012) estes novos pressupostos dizem-nos que 

todos os indivíduos, independentemente do seu rótulo, têm áreas fortes e áreas 

a melhorar e que com os apoios adequados o sujeito com DID poderá assumir 

o seu papel como cidadão, com direito a realizar decisões que dizem respeito à 

sua vida. 

Para Vigotsky (1984; 1997; 2001, cit. in Souza & Almeida, 2013), as 

dificuldades de desenvolvimento das crianças com DID têm muitas vezes 

origem no facto de aqueles que as rodeiam subestimarem as suas capacidades 

intelectuais, não lhes fornecendo desafios cognitivos.  

Podemos então dizer que o termo Deficiência Mental (DM), que ainda 

continua a ser utilizado, é errado porque para além de ser estigmatizante não 

tem um significado muito explícito. Para Santos e Morato (2010, cit. in Santos & 

Morato, 2012, p. 11), “a mudança de terminologia é uma necessidade 

emergente no contexto das populações até agora identificadas e classificadas 

como tendo Deficiência Mental, e deverá considerar um nome que identifique 
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as características da problemática, a sua funcionalidade (e não incapacidade) 

que tenha em consideração que as limitações podem variar de sujeito para 

sujeito, ao mesmo tempo em que seja o menos estigmatizante possível.” 

Nas palavras de Wolfensberger (2002, cit. in Santos & Mourato, 2012), é 

importante que esta alteração na terminologia traga também uma nova forma 

de pensar sobre os indivíduos que têm estas dificuldades e uma conotação 

mais positiva. 

É importante ainda referir que a aprendizagem na escola vai ser fundamental 

para que estes alunos desenvolvam as funções psíquicas, o pensamento 

consciente e a lógica, pelo que devem ser incluídos num ambiente estimulante. 
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 Lateralização 

Segundo Fonseca (2010), o terceiro factor psicomotor é a lateralização, que 

está integrada na segunda unidade funcional de Luria. O termo lateralidade 

significa que o ser humano tem mais facilidade em utilizar um lado do corpo do 

que o outro, em quatro níveis funcionais: ocular, auditivo, manual e pedal. 

Deste modo, o indivíduo tem maior preferência por um dos lados, o chamado 

lado dominante, que possui mais força muscular, mais precisão e mais rapidez. 

O lado não dominante é também importante, uma vez que ajuda o trabalho do 

lado dominante, dando-lhe suporte.  

 

 Noção do Corpo 

A noção do corpo está integrada na segunda unidade funcional de Luria, que 

tem como função a recepção, análise e armazenamento da informação. A 

noção do corpo (somatognosia) é responsável por receber, analisar e 

armazenar todas as informações provenientes do corpo, que posteriormente 

são reunidas e armazenadas. De forma geral, a noção do corpo tem em conta 

a noção do “Eu”, a consciencialização e percepção corporal e as condutas de 

imitação, desenvolvendo-se, por norma, entre os 3 e os 4 anos (Fonseca, 

2010). 

 

 Estruturação Espacio-Temporal 

De acordo com Fonseca (1995a, cit. in Pereira, 2005) este factor envolve 

dois âmbitos: o espacial e o temporal. Na estrutura espacial vamos encontrar a 

capacidade de localização, orientação, percepção de distâncias e volumes ao 

passo que na estruturação temporal temos a compreensão da ordem, duração 

e processamento pelo que estas duas estruturas são, em conjunto, essenciais 

para a aprendizagem. 
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 Praxia Global 

Para Pereira (2005, p.27) “A praxia é um movimento intencional, organizado 

com a obtenção de um fim, de um resultado”. A praxia global diz respeito a 

uma actividade global que vai necessitar de outros factores para se poder 

desenvolver, como o tónus, o equilíbrio, a lateralização e as noções do corpo, 

espaço e tempo. 

 

 Praxia Fina 

A praxia fina constitui, segundo Fonseca (2005), o sétimo e último factor 

psicomotor, integrando-se na terceira unidade funcional de Luria que 

compreende as funções de programação, regulação e verificação das 

actividades preensivas e manipulativas mais finas e complexas. Embora a 

praxia global também se inclua na terceira unidade funcional de Luria, 

contendo as mesmas funções que a praxia fina, esta última diferencia-se por 

ser hierarquicamente superior, uma vez que inclui a micromotricidade e a 

perícia manual. Para uma correcta aquisição deste factor é necessário que os 

restantes factores psicomotores estejam consolidados. 

 

Com estes conceitos em mente conseguiremos agora compreender as 

alterações psicomotoras que podem ocorrer nas crianças e jovens com DID. 

 De acordo com Leitão, Lombo e Ferreira (2008), se o aluno com DID 

demonstrar apenas dificuldades ligeiras podem não existir limitações motoras, 

com a excepção da motricidade fina. Pelo contrário, em casos mais graves 

podemos encontrar dificuldades na mobilidade, equilíbrio, coordenação e 

manipulação. Já no que diz respeito à área cognitiva, existem dificuldades em 

adquirir conceitos abstractos, em focar a atenção, em resolver problemas, na 

generalização e também na memória. Por fim, também a comunicação pode 

estar afectada se existirem problemas na fala e na compreensão. 

Segundo Fonseca (1996, cit. in Leitão, Lombo & Ferreira, 2008, p. 23) “estas 

crianças apresentam fundamentalmente dificuldades na generalização de 

padrões motores, o que interfere com a plasticidade e a flexibilidade de 
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planificação motora e com o ajustamento em mudança, ao qual o movimento 

intencional se deve adaptar normalmente.” 

Devido às alterações que referimos anteriormente, quando tentamos intervir 

ou educar estes alunos com DID, devemos “ter em atenção que o seu processo 

de aprendizagem é mais lento, pelo que, além da necessidade de atender a 

diversas estratégias para desenvolver o seu potencial, devem proporcionar-se 

situações de aprendizagem positivas e significativas, de forma a promover a 

motivação e a predisposição para aprender.” (Leitão, Lombo & Ferreira, 2008, 

p.24).  
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2.5. Educação Psicomotora e Desempenho Escolar 

De acordo com Carvalho (2003, p.84) “Podem-se distinguir dois tipos de 

intervenção em psicomotricidade: a terapêutica e a educativa. No primeiro 

âmbito, encontram-se a reeducação psicomotora, a terapia psicomotora e a 

clínica psicomotora. No segundo, fala-se de em Educação Psicomotora, a qual 

tem um carácter eminentemente preventivo, facilitador do desenvolvimento do 

sujeito, em geral, aplicada às crianças em situação escolar.” É sobre o âmbito 

educativo da psicomotricidade que nos iremos debruçar de seguida. 

Para Morizot (1979, cit. in De Mello, 1989, p.35) a Educação Psicomotora é 

"Uma atividade através do movimento, visando um desenvolvimento de 

capacidades básicas – sensoriais, perceptivas e motoras –, propiciando uma 

organização adequada de atitudes adaptativas, atuando como agente 

profilático de distúrbios da aprendizagem".  

Já Lapierre e Aucouturier (1980, cit. in De Mello, 1989, p.36) dizem-nos que 

este tipo de Educação, "Através de uma série de atividades, principalmente 

exercícios e jogos, procura promover o completo desenvolvimento físico, 

mental, afectivo e social.” 

Segundo De Meur e Staes (1984) é através de experiências de origem 

motora que a criança vai receber as informações que lhe permitem adquirir 

noções. Como tal, a função motora, o desenvolvimento intelectual e o 

desenvolvimento afectivo estão ligados intrinsecamente.  

Também Piaget (1977) nos diz que a acção psicomotora é a percursora do 

pensamento e do desenvolvimento cognitivo e que as actividades sensório-

motoras são essenciais para o desenvolvimento de conceitos espaciais e 

linguísticos. 

Ainda de acordo com De Meur e Staes (1984), as dificuldades na escola têm 

a sua base na falta de pré-requisitos psicomotores. Para que a criança 

conseguia compreender os símbolos gráficos que representa as letras é 

necessário que exista uma integração dos dados espaciais e um ajustamento 

por parte dos tónus e da postura (Ajuriaguerra, cit. in Almeida, 2013). 

Para Martinez (2004, cit. in Almeida, 2013, pp. 41-42) “Podemos dizer que 

ocorre aprendizagem quando, face a uma nova situação, a criança transforma-
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se, evocando funções já estabilizadas e adaptadas. Deste modo, pode-se 

afirmar que as aprendizagens escolares verbais, como ler, escrever, contar ou 

pensar, implicam a pré-existência de aprendizagens não-verbais conquistadas, 

conservadas e consolidadas, a partir das quais será possível proceder às 

novas aprendizagens. É na relação e interacção sistemáticas e estruturadas 

entre a criança e os símbolos (fonemas e grafemas) que se vai gerar a 

aprendizagem da leitura e da escrita.” 

Vítor da Fonseca (2010, p.178) diz-nos que o equilíbrio tem um desempenho 

bastante importante no desenvolvimento pois “com instabilidade postural 

nenhum conhecimento é apropriável, na medida em que se perdem todas as 

referências para que o cérebro processe a informação.”  

De Meur e Staes (1984) dizem-nos ainda que a criança que tenha um 

esquema corporal mal constituído vai ter dificuldades na coordenação dos 

movimentos e nas habilidades manuais bem como na leitura expressiva. Já o 

aluno que não tenha a lateralidade bem definida não vai conseguir distinguir a 

direita da esquerda e não reconhece a ordem. No caso de a percepção 

espacial não estar bem desenvolvida o aluno não vai conseguir distinguir um 

“p” de um “q”, um “b” de um “d” ou até mesmo um “n” de um “u”. 

Se nos debruçarmos sobre a imagem do corpo, Galinha (2010, cit. in 

Almeida, 2013) diz-nos que esta vai reflectir-se na personalidade e auto-

eficácia da criança e como tal, no seu potencial para aprender. 

No que diz respeito à lateralidade, Fonseca (2005) refere que esta traduz a 

capacidade de integração do lado esquerdo e direito do corpo. Esta noção vai 

afectar todas as noções espaciais básicas tais como o à frente e atrás, dentro e 

fora, antes e depois. 

Já a estruturação no espaço vai permitir compreender conceitos como o 

longe/perto e em cima/em baixo; aqui, lá ou além e também de ordenação 

(primeiro, segundo). Este conhecimento evita que se confunda um grafema por 

outro ou que se invertam as sílabas numa palavra (Almeida, 2013). 

É ainda de referir a importância da praxia fina uma vez que grande parte das 

actividades escolares e não-escolares requer movimentos coordenados finos 
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da mão, como por exemplo pegar no lápis para escrever e desenhar, apertar os 

cordões ou utilizar os talheres para comer (Almeida, 2013). 

Os pensamentos de Borges e Rubio (2013, p.1) vão de acordo com estas 

teorias, estas autoras referem que “A estrutura da Educação Psicomotora é a 

base fundamental para o processo intelectivo e de aprendizagem da criança. O 

desenvolvimento evolui do geral para o específico; quando uma criança 

apresenta dificuldades de aprendizagem, o fundo do problema, em grande 

parte, está no nível das bases do desenvolvimento psicomotor.” 

Para Cratty (1197, cit. in Almeida, 2013, p.48) “no âmbito da educação 

psicomotora deve considerar-se que as experiencias das crianças reforçam as 

habilidades grafomotoras, o autocontrolo, o tempo de atenção, a memória 

visuoespacial e auditivoritmica de curto prazo e, os diferentes níveis de 

vigilância e atenção exigidos pelo funcionamento das actividades na sala de 

aula.” Ainda segundo este autor, os conteúdos académicos devem ser 

incluídos nas actividades psicomotoras uma vez que a motricidade pode ser 

um auxiliar da aprendizagem, ajudando a ultrapassar dificuldades e 

promovendo competências e a criatividade. 

Podemos então concluir que a psicomotricidade pesa sobre o rendimento 

escolar. Devemos por isso trabalhar os aspectos psicomotores no âmbito 

escolar através da educação psicomotora.  

Santa Clara e Fink (2012, p.12), numa pesquisa sobre a Educação 

Psicomotora e a prática pedagógica dos professores de Educação Infantil, 

concluem que trabalhar o desenvolvimento psicomotor é uma acção preventiva 

que se “(…) colocada em prática diminuiria de forma expressiva as 

intervenções remediadoras relacionadas às questões de dificuldades de 

aprendizagem. Desta forma o desenvolvimento da educação psicomotora se 

torna imprescindível na Educação Infantil, cabendo a todo o professor que 

trabalha nessa fase de escolarização efetivar um trabalho psicomotor com as 

crianças (…)”.  
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3.  Investigação  

 

3.1. Cronograma 

Ao realizarmos um estudo deste género a planificação vai ser um dos pontos 

mais importantes pois garante que todas as tarefas necessárias para a 

conclusão do trabalho sejam realizadas atempadamente.  

O primeiro passo nesta caminhada foi definir o tema de estudo. De seguida 

começámos a pesquisa bibliográfica sobre este mesmo tópico. Uma vez que a 

bibliografia está constantemente em actualização, e porque hoje em dia temos 

ao nosso dispor uma grande quantidade de informação, a pesquisa foi 

realizada ao longo de todo o trabalho de modo a conseguirmos recolher o 

máximo de informação pertinente. Esta tarefa é muito importante uma vez que 

a revisão da bibliografia vai ser a base para o restante estudo. A redacção do 

trabalho foi realizada em simultâneo com as restantes actividades. 

Para tentarmos agilizar o processo junto das escolas enviámos os pedidos 

de colaboração para as sedes dos agrupamentos durante o mês de Dezembro, 

altura em que começámos também a preparar os instrumentos de recolha de 

dados. 

Posteriormente escolhemos as turmas que iriam participar e aguardámos 

que nos fosse dada a autorização das escolas para prosseguir. Em Fevereiro 

iniciámos então as actividades nas escolas e aplicámos a Bateria Psicomotora 

pela primeira vez. Os dados recolhidos foram analisados para que pudéssemos 

criar um plano de intervenção adequado às necessidades dos grupos. 

Durante o mês de Março procedemos à intervenção, sendo que após este 

período voltámos a aplicar a Bateria Psicomotora e entrevistámos as 

professoras titulares das duas turmas.  

Por fim, todos os dados recolhidos foram analisados e interpretados, durante 

os meses de Março, Abril e Maio, altura em que o presente projecto foi 

entregue. 
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Tabela 7 – Calendarização do projecto 

 

  

 
Actividades 

 
Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Definição do tema x      

Pesquisa 
bibliográfica 

x x x x  
 

Redacção da 
dissertação 

x x x x x x 

Envio dos pedidos 
de colaboração para 
as escolas 

x     
 

Preparação dos 
instrumentos de 
recolha de dados 

x x    
 

Escolha das turmas 
que irão participar 

 x    
 

Entrega dos pedidos 
de autorização 

 x    
 

1ª aplicação da 
Bateria Psicomotora 

  x   
 

Análise de 
necessidades 

  x   
 

Elaboração do plano 
de intervenção 

  x   
 

Intervenção de 
campo 

   x  
 

2ª aplicação da 
Bateria Psicomotora 

   x  
 

Realização da 
entrevista 

   x  
 

Análise e 
interpretação dos 
resultados 

   x x x 

Entrega do projecto 
de mestrado 

     x 
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3.2. Problemática e sua contextualização  

Le Boulch (1984, pp.24-25) diz-nos que “A educação psicomotora deve ser 

considerada como uma educação de base na escola primária. Ela condiciona 

todos os aprendizados pré-escolares e escolares; leva a criança a tomar 

consciência do seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o 

tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos. A 

educação psicomotora deve ser praticada desde a mais tenra idade (…)”.  

De acordo com De Meur e Staes (1984), a educação psicomotora deve ser 

dirigida a todas as crianças, de modo individual ou colectivo. Segundo estes 

autores, a educação psicomotora vai ser indispensável nas aprendizagens 

escolas e deve ser continuada mesmo depois de a criança estar na escola uma 

vez que vai ajudar a criança a organizar-se, a desenvolver o pensamento logico 

e analítico e a compreender a relação entre os números.  

Infelizmente sabemos que poucas escolas têm os recursos técnicos e 

materiais para poderem ter este tipo de ensino. É neste contexto que surge 

então a problemática desde estudo: queremos saber qual a influência que a 

educação psicomotora vai ter no desempenho escolar dos alunos, mais 

especificamente de uma turma de alunos onde estão incluídas crianças com 

DID (Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais). 
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3.3. Modelo de Investigação  

Para responder à questão de partida iremos realizar um estudo numa Escola 

Básica de 1º Ciclo, com alunos do 2º ano em duas turmas que incluam alunos 

com DID.  

Para se poder realizar esta investigação, foram enviados para os dois 

directores dos agrupamentos da cidade Beja, duas cartas com pedidos de 

colaboração. Estas cartas podem ser encontradas no Apêndice I e II. Neste 

caso a investigação terá lugar no Centro Escola de São João Batista e nele irão 

participar as turmas A e B do 2º ano. 

Iremos começar por aplicar a Bateria Psicomotora (BPM) de Vítor da 

Fonseca a uma amostra aleatória de cinco alunos da turma que incluirá sempre 

os alunos com DID. Com base nesta avaliação e nos dados recolhidos das 

avaliações do 1º período iremos realizar uma análise das necessidades, que 

servirá de suporte para o planeamento e desenvolvimento das aulas de 

educação psicomotora que terão a duração de três semanas. Apenas uma das 

amostras irá participar nestas aulas, sendo que a outra amostra será o grupo 

de controlo. Findo este período de seis semanas voltam a aplicar-se os 

mesmos instrumentos de recolha de dados e realiza-se ainda uma entrevista 

com o(s) professor(es) da turma. 

Podemos então dizer que o design de investigação escolhido é um Design 

quasi-experimental de pré-teste e pós-teste com grupo de controlo não-

equivalente que pode ser representado pelo seguinte esquema (Tuckman, 

2005):  

        

Grupo Pré-teste Intervenção Pós-teste 

Experimental O1 X O2 

Controlo O3 --- O4 

 

Figura 3 – Esquema do design quasi-experimental de pré-teste e pós-teste com 

grupo de controlo não-equivalente. 
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Tal como no nosso planeamento, neste tipo de modelo realiza-se no grupo 

experimental uma observação inicial (ou pré-teste), seguido da intervenção e 

por fim uma nova observação (ou pós-teste), de modo a comparar os 

resultados. No grupo de controlo realizam-se apenas a avaliação inicial e final, 

sem se realizar a intervenção. 

Neste caso as escolas poderão disponibilizar-nos duas turmas onde 

realizaremos a investigação mas não nos permitirão dividir as turmas e 

redistribuir os alunos de modo a que os grupos sejam idênticos. Assim sendo, 

não podemos garantir que ambos os grupos são equivalentes, até porque não 

sabemos se as turmas foram originalmente criadas de forma sistemática. Por 

esses motivos dizemos que este tipo de investigação é quasi-experimental e 

não verdadeiramente experimental (Tuckman, 2005). 

Esta investigação vai ainda utilizar a abordagem de Investigação-Acção, 

que é bastante comum entre profissionais e especialmente professores uma 

vez que tem uma natureza muito prática de resolução de problemas (Bell, 

2008). 

Segundo Cohen e Manion (1994, cit in. Bell, 2008, pp.20-21) este tipo de 

investigação é “um procedimento essencialmente in loco, com vista a lidar com 

um problema concreto, localizado numa situação imediata. Isto significa que o 

processo é constantemente controlado passo-a-passo (isto é, numa situação 

ideal), durante períodos variáveis, através de diversos mecanismos 

(questionários, diários, entrevistas e estudos de casos, por exemplo), de modo 

a que os resultados subsequentes possam ser traduzidos em modificações, 

ajustamentos, mudanças de direcção, redefinições, de acordo com as 

necessidades, de modo a trazer vantagens duradouras ao próprio processo em 

curso.” 

Tal como qualquer outra investigação, deve ser planeada de modo 

sistemático (Bell, 2008). 
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3.4. Questões e objectivos da investigação  

Questão de partida:  

Como é que a educação psicomotora influencia o desempenho escolar de 

uma turma com alunos com DID? 

 

Objectivos: 

 Identificar as alterações no desempenho escolar dos alunos com DID depois 

da educação psicomotora; 

 Identificar as alterações no desempenho escolar dos alunos sem DID depois 

da educação psicomotora; 

 Comparar as alterações no desempenho escolar dos alunos do grupo 

experimental e do grupo de controlo. 

 Promover comportamentos psicomotores na escola, na sala de aula e nos 

recreios. 
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3.5. Participantes  

A amostra será escolhida através de um método não-probabilístico, uma vez 

que iremos escolher um grupo específico sabendo à partida que ele não é 

representativo de toda a população. Este tipo de amostra é comum em 

pesquisas mais pequenas onde não desejamos generalizar e é frequentemente 

usado em Investigações de estudo de caso ou de Investigação-Acção (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). 

Existem vários tipos de amostras não-probabilística (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007): 

 Amostra por conveniência; 

 Amostra por quota; 

 Amostra dimensional; 

 Amostra proposital; 

 Amostra bola-de-neve. 

Nesta investigação consideramos que estamos a seleccionar uma amostra 

por conveniência pois sabemos a priori que nas turmas escolhidas temos 

alunos com as características que desejamos observar. 

Para além disso, em cada turma iremos escolher uma amostra mais 

pequena, de 4 a 5 elementos, que será escolhida de forma aleatória. Estes 

grupos mais pequenos irão sempre incluir um aluno com DID. Estes 8 a 10 

elementos das duas turmas serão sujeitos a uma pré e pós avaliação com 

recurso à Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca mas apenas uma das 

amostras irá ser sujeita à intervenção. 

Os participantes serão os alunos de duas turmas do 2º ano do 1º ciclo do 

ensino básico, onde estejam incluídos alunos com DID. A escolha deste ano e 

ciclo de estudos específico prende-se com a informação que recolhemos na 

revisão bibliográfica; vários autores referem a importância da educação 

psicomotora no 1º ciclo. Para além disso, para melhor controlarmos a nossa 

intervenção, faz mais sentido que se realize no 2º ano uma vez que se parte do 

princípio que durante o 1º ano os alunos se estiveram a adaptar à transição do 

jardim-de-infância para o ensino básico. É também importante a existência de 

duas turmas, uma onde realizaremos a intervenção e uma turma de controlo, 
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uma vez que só assim poderemos saber se os resultados foram realmente 

devidos à nossa acção.  

Neste caso iremos trabalhar com 5 alunos das turmas A e B do 2º ano do 

Centro Escolar de São João Baptista. Este Centro foi inaugurado em Setembro 

de 2011 e tem neste momento 404 alunos que frequentam o 1º Ciclo. A turma 

A será a turma de controlo, enquanto que a turma B será a turma de 

intervenção. Ambas as turmas têm alunos com DID, sendo que em cada grupo 

estará um aluno com este diagnóstico. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Tendo em conta a natureza deste estudo e uma vez que é importante 

triangular a informação, decidimos realizar uma análise documental (das 

avaliações dos alunos no período anterior e posterior ao da nossa intervenção), 

uma avaliação inicial e final utilizando a Bateria Psicomotora, e uma entrevista 

final aos agentes envolvidos com a turma que se baseará no comportamento e 

desempenho dos alunos. 

A Bateria Psicomotora foi então aplicada a 5 alunos da turma A e 5 alunos 

da turma B, seguindo as instruções do Manual de Observação Psicomotora 

(Fonseca, 2010) e a estrutura do teste pode ser encontrada no Apêndice III.  

Com base nas informações recolhidas através da aplicação da Bateria foram 

então criados os planos para três sessões que tiveram lugar num dos espaços 

desportivos do Centro Escolar de São João Batista. Os planos das sessões 

podem ser consultados nos Apêndices IV, V e VI. 

Relativamente à análise das avaliações, não foi possível realizá-la tal como 

tinha sido planeada uma vez que essa informação é confidencial e portanto não 

tivemos acesso a esses dados. 

 

A entrevista é uma conversa entre duas pessoas que é iniciada pelo 

entrevistador com o objectivo de obter informação relevante para a pesquisa. 

Ao contrário do questionário, que pode não ser preenchido e devolvido, na 

entrevista obtemos sempre alguma informação, mesmo que a pessoa não 

esteja disposta a responder a todas as perguntas (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). 

Cohen, Manion e Morrison (2007) enumeram quatro tipos de entrevista: 

 Entrevista conversa informal; 

 Entrevista semi-guiada; 

 Entrevista estandardizada; 

 Entrevista quantitativa. 
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Para este trabalho iremos fazer uma entrevista semi-guiada uma vez que 

sabemos quais os temas que queremos tratar mas a ordem e a forma como 

são colocadas as perguntas irá ser decidida durante a entrevista. 

Para a realização da entrevista foram criados dois guiões distintos uma vez 

que um dos grupos não participou nas sessões de educação psicomotora, pelo 

que não fará sentido realizar questões dessa índole. Os guiões das entrevistas 

podem ser encontrados nos apêndices VII e VIII. 
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3.7. Tratamento de dados 

Os dados quantitativos serão tratados utilizando o programa IBM SPSS 

Statistics 22. A BPM tem uma escala de classificação de 0 a 4 e com estes 

valores calcularemos a média para comparar os resultados pré e pós-teste 

através de um Teste ANOVA para verificar se existiram alterações. 

Será criado no SPSS um conjunto de 6 variáveis que irão conter: a 

identificação do sujeito, o grupo a que pertence (controlo ou experimental), a 

idade, a turma a que pertencem e por fim a classificação que obtiveram na 

Bateria Psicomotora na avaliação inicial e final. 

Deste modo podemos fazer várias comparações conforme desejarmos, 

observar se se verificaram mais alterações dependendo da idade, se numa 

turma estas foram mais visíveis do que noutra, se os alunos com DID 

beneficiaram mais das sessões, entre muitas outras opções. Neste caso iremos 

centrar-nos em investigar aquilo que nos propusemos saber no início:  

 Se existiram alterações nos resultados dos alunos com DID e comparar 

entre o grupo de intervenção e o grupo de controlo;  

 Se se verificaram alterações no desempenho escolar dos aluno sem DID 

e comparar entre o grupo de intervenção e o grupo de controlo. 

Quanto aos dados qualitativos, será realizada uma análise do conteúdo com 

base na técnica recomendada por Bardin (2013). Para este autor a análise de 

conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis 

inferidas) destas mensagens” (Bardin, 2013, p.23). 

Seguindo as directrizes de Bardin (2013) começámos por realizar uma 

análise documental que se inicia com uma leitura primária da transcrição das 

entrevistas. De seguida, para se obter o “documento secundário”, que é uma 

representação do documento primário, a que Bardin se refere, foi criado um 

primeiro quadro de categorias, em função dos conteúdos temáticos presentes 

no guião da entrevista. 
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Serão necessárias várias leituras para poder agrupar as afirmações obtidas 

dentro de unidades com o mesmo significado. Dentro destas categorias foram 

ainda criadas subcategorias menos abrangentes. 
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3.8. Apresentação e análise interpretativa dos resultados 

 

3.8.1. Análise quantitativa 

Passaremos agora a analisar os dados que obtivemos durante a recolha de 

informação. Vamos começar por analisar os resultados que obtivemos no pré e 

pós teste, ou seja, os resultados que os 10 alunos tiveram na aplicação da 

Bateria Psicomotora. A cada aluno foi dado um número que o representa para 

evitar a utilização de nomes ou de iniciais que os possam facilmente identificar. 

Na seguinte tabela podemos encontrar para cada aluno a sua idade, a 

existência ou não de diagnóstico de DID, o grupo a que pertencem e o 

resultado que obtiveram na primeira e na segunda aplicação da Bateria 

Psicomotora. 

 

Tabela 8 – Resultados obtidos na BPM. 

  Indivíduo Idade 
Diagnóstico 

de DID 
BPM 

inicial 
BPM 
final 

Grupo de 
Controlo 

1 8 Não 3,9 4 

2 8 Não 4 4 

3 8 Sim 2,3 2,3 

4 7 Não 2,9 2,9 

5 9 Não 3,6 3,4 

Grupo de 
Intervenção 

6 8 Não 3 3,1 

7 8 Sim 2,1 2,1 

8 7 Não 3,6 3,6 

9 7 Não 2,9 3 

10 7 Não 2,6 2,6 
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Como podemos ver, tirando uma excepção de uma aluna que tem 9 anos, 

todos os alunos se encontram entre os 7 e os 8 anos, apesar de no grupo de 

controlo o número de alunos com 8 anos ser maior do que no grupo de 

intervenção. A média de idades no grupo de controlo é de 8 anos e no grupo 

experimental é de 7 anos. Esta variável não foi controlada uma vez que 

decidimos, antes de começar a intervenção, que os grupos seriam escolhidos 

aleatoriamente dentro das turmas, com excepção dos alunos com DID que 

estariam sempre incluídos.  

Vejamos agora os resultados obtidos. Para os compreender é necessário 

saber como funciona este método de avaliação. 

 

A Bateria Psicomotora tem uma escala de avaliação compreendida entre 1 e 

4 e que tem o seguinte significado: 

1. Realização imperfeita, incompleta e descoordenada (fraco), perfil 

apráxico. 

2. Realização com dificuldades de controlo (hesitante), perfil dispráxico. 

3. Realização controlada e adequada (bom), perfil eupráxico. 

4. Realização perfeita, económica, harmoniosa e bem controlada 

(excelente) perfil hiperpráxico.  

 

Em termos de resultados, no grupo de controlo encontramos um indivíduo 

que melhora ligeiramente a sua prestação, enquanto que outro piora em 0,2 

pontos. Os restantes alunos mantiveram os seus resultados. Estas alterações 

são pequenas e por esse motivo não podemos considerá-las como muito 

relevantes.  

Para além disso não podemos esquecer que estamos a trabalhar com 

crianças e que por esse motivo existem vários factores que podem afectar a 

sua prestação num certo dia: o seu humor, doenças, ansiedade, cansaço, entre 

muitos outros. É justamente por isso que alguns autores recomendam aplicar 

este tipo de testes ou realizar as observações em vários dias distintos para 

evitar que estes factores influenciem os resultados. No entanto, neste caso, 
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devido ao curto espaço de tempo que tivemos disponível para realizar a 

investigação, tal não foi possível.  

Podemos então dizer que o decréscimo no resultado de um dos alunos não 

é preocupante e que provavelmente pode ser justificado por um dos factores 

que referimos anteriormente. 

No caso do grupo de intervenção encontramos dois indivíduos que 

melhoraram os seus resultados em 0,1 pontos, cada um. Os restantes 

elementos do grupo mantiveram o seu desempenho. 

Fazendo recurso ao programa de computador SPSS, vamos passar agora a 

analisar as médias obtidas pelos dois grupos de modo a podermos compará-

las. 

 

Tabela 9 – Médias obtidas na Bateria Psicomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a escala que colocámos em cima, podemos ver que o grupo 

experimental se encontrava com uma média de 2,8 na avaliação inicial o que 

se refere a uma realização controlada. Também o grupo de controlo se localiza 

no mesmo nível apesar de terem resultados ligeiramente melhores com 3,3 de 

Grupo experimental ou de controlo 

Avaliação Inicial 

da Bateria 

Psicomotora 

Avaliação Final 

da Bateria 

Psicomotora 

Grupo Experimental Média 2,832 2,888 

N 5 5 

Desvio Padrão ,5551 ,5672 

Grupo de Controlo Média 3,326 3,320 

N 5 5 

Desvio Padrão ,7129 ,7328 

Total Média 3,079 3,104 

N 10 10 

Desvio Padrão ,6562 ,6584 
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Passemos agora a analisar a evolução das médias dos alunos com e sem 

diagnóstico de DID. No quadro seguinte, obtido através do SPSS, encontramos 

as médias dos alunos com e sem DID, no pré e pós-teste. 

 

Tabela 10 – Médias obtidas na Bateria Psicomotora, comparação com e sem DID 

 

Ao compararmos estas médias, analisando mais particularmente o caso dos 

alunos com DID vemos que a sua média se manteve inalterada, isto é, 

estiveram nos 2,2 pontos de média no pré e no pós teste, o que demonstra 

uma realização com dificuldades no controlo. Já no caso dos alunos sem DID, 

as médias subiram menos de 0,1 pontos.  

A primeira aferição que podemos fazer é que os resultados dos alunos com 

DID são substancialmente mais baixos e que não existiu evolução entre o pré e 

o pós-teste. Podemos tentar explicar esta falta de alterações com o facto de os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais, e mais especificamente com 

DID, necessitarem de mais tempo para apreender novos conceitos e realizar 

 N Média Desvio Padrão 

Avaliação Inicial da Bateria 

Psicomotora 

Sem diagnóstico 8 3,299 ,5243 

Com Diagnóstico 2 2,200 ,1414 

Total 10 3,079 ,6562 

Modelo Efeitos fixos   ,4930 

Efeitos aleatórios    

Avaliação Final da Bateria 

Psicomotora 

Sem diagnóstico 8 3,330 ,5125 

Com Diagnóstico 2 2,200 ,1414 

Total 10 3,104 ,6584 

Modelo Efeitos fixos   ,4820 

Efeitos aleatórios    
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3.8.2. Análise de conteúdo 

 

Para Cohen, Manion e Morrison (2007), o termo análise de conteúdo refere-

se ao processo de resumir e reportar dados escritos. Mais especificamente, 

define uma série de procedimentos rigorosos e sistemáticos necessários para 

realizar uma análise minuciosa. 

Como referimos anteriormente, as entrevistas são habitualmente 

classificadas tendo em conta o grau de directividade das suas perguntas e 

neste caso realizámos uma entrevista semidirectiva e semi-estruturada.  

De acordo com Bardin (2013) “a categorização é uma operação de 

classificação de elementos construtivos de um conjunto por diferenciação e, 

seguidamente por reagrupamento segundo o género (analogia), com os 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registo, no caso da análise de 

conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão das 

características comuns destes elementos.” (p.145). 

Ainda segundo o mesmo autor, o critério que utilizamos para categorizar 

pode ser a semântica, a sintaxe, o léxico e a expressão. A categorização vai 

fornecer uma representação simples dos dados em bruto. 

“A análise de conteúdo assenta implicitamente na crença de que a 

categorização (passagem de dados em bruto a dados organizados) não 

introduz desvios (por excesso ou por recusa) no material, mas que dá a 

conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados em bruto.” (Bardin, 2013, 

p.147). 

Ao realizarmos uma categorização, de acordo com Bardin (2013) podemos 

utilizar dois processos: 

 Fornece-se o sistema de categorias e dividem-se os elementos por elas; 

 As categorias surgem da classificação dos elementos e o título de cada 

categoria só é definido no fim. 
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No caso específico deste projecto realizámos primeiro várias leituras do 

material a analisar, que neste caso seriam as entrevistas às professoras. Foi 

com base nos elementos que se foram criando as categorias apesar de já 

termos algumas categorias que saberíamos que deveriam estar presentes uma 

vez que se encontravam referidas no guião da entrevista. 

Bardin (2013) diz-nos que as boas categorias devem ter cinco características 

fundamentais: 

 Serem mutuamente exclusivas: um elemento não pode estar em mais do 

que um sítio e as categorias devem ser construídas de modo a que um 

elemento não possa ser classificado em duas ou mais categorias; 

 Homogeneidade: a organização deve respeitar apenas um princípio de 

classificação; 

 Pertinência: quando está adaptada ao material escolhido; 

 Objectividade e fidelidade: várias partes do mesmo material devem ser 

codificadas da mesma forma; 

 Produtividade: se fornece resultados férteis.  

Outro aspecto importante da categorização é a fiabilidade, ou seja, quando 

confrontados com os mesmos dados, dois ou mais investigadores irão criar as 

mesmas categorias. Uma vez que neste caso não foi possível recorrer a outros 

investigadores para verificar a fiabilidade das nossas categorias, o mesmo 

investigador realizou em dois momentos distintos no tempo a análise do 

conteúdo de modo a poder comparar os resultados. 

Para verificar a fiabilidade existe o Coeficiente Kappa, proposto por Cohen 

(1960). Este índice pode conter valores entre o 0 e o 1, sendo que os valores 

próximos de 0 vão representar um baixo nível de concordância e como tal uma 

baixa fiabilidade e valores próximos de 1 vão representar um alto nível de 

concordância e uma alta fiabilidade.  
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Com base na informação recolhida através destas tabelas de análise de 

conteúdo decidimos analisar a frequência das respostas das duas professoras. 

 

Tabela 11 – Frequência das respostas no grupo de intervenção. 

 

No que diz respeito às opiniões da professora sobre o comportamento e 

sobre o desempenho da turma, esta refere aspectos tanto positivos como 

negativos: 

“O desempenho escolar dos alunos desta turma é satisfatório, verificando-

se, no entanto, um elevado número de elementos com graves dificuldades ao 

Domínio Categoria Sub-categoria Frequência 

Desempenho escolar 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 1 

Opinião Negativa 1 
Alteração do 
desempenho 

Estratégias 2 

Comportamento da 
turma 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 1 

Opinião Negativa 1 
Alteração do 

comportamento 
Estratégias 2 

Inclusão 

Comportamento 
dos alunos 

Comportamentos 
positivos 

2 

Comportamentos 
negativos 

1 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 1 

Impacto da 
inclusão 

Desvantagens 1 

Relação entre colegas 
Comportamento 

dos alunos 

Comportamentos 
positivos 

2 

Comportamentos 
negativos 

1 

 
Educação Psicomotora 

 

Influência nas 
relações 

Influência 
Positiva 

1 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 2 

Impacto das 
sessões 

Impacto positivo 1 

Sem alterações 2 
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nível da atenção/ concentração, com consequências imediatas no seu 

desempenho escolar.” 

O motivo apontado para os piores resultados da turma e para a existência de 

maiores dificuldades no comportamento são os problemas de concentração 

que vão afectar o cumprimento de regras. Para combater estas situações a 

professora diz-nos que seria necessário reduzir o número de alunos por turma 

e aumentar os apoios que lhes são prestados.  

Já no domínio da inclusão são referidos mais aspectos positivos do que 

negativos no comportamento dos alunos face à inclusão, dando como exemplo 

o facto de os alunos sem dificuldades serem protectores dos seus colegas com 

dificuldades. ("Normalmente, os alunos sem dificuldade tendem a colaborar na 

superação do obstáculo e a interagir de modo facilitador na integração destes 

colegas.”) A professora tem uma opinião positiva sobre a inclusão destes 

alunos mas refere uma desvantagem que está relacionada com o facto de o 

aluno com DID se poder sentir desmotivado devido à diferença nos ritmos de 

aprendizagem.  

Em termos de relação entre colegas são apontados também mais aspectos 

positivos do que negativos, o que nos remete para uma turma que se relaciona 

bem entre si, independentemente da existência ou não de dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais.  

Por fim, no domínio da educação psicomotora esta docente responde com 

opiniões positivas sobre a sua influência e diz-nos que, após a realização das 

sessões, os alunos manifestaram muito agrado na participação e vontade para 

continuarem a participar. A professora refere ainda que “A frequência de 

actividades de expressões, nomeadamente ao nível da psicomotricidade, 

permite um desenvolvimento de competências transversais, facilitadoras das 

aprendizagens e, paralelamente, do comportamento dos alunos”. No entanto as 

suas respostas também nos indicam que não foram verificadas alterações 

tangíveis após a intervenção. 
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Analisemos agora a entrevista realizada com a professora responsável pela 

turma que participou neste projecto como grupo de controlo. 

 

Tabela 12 – Frequência das respostas no grupo de controlo. 

Domínio Categoria Sub-categoria Frequência 

Desempenho escolar 

Opinião da professora 
Opinião Positiva 2 

Opinião Negativa 1 

Alteração do 
desempenho 

Estratégias 1 

Factores que 
influenciam 

1 

Comportamento da 
turma 

Opinião da professora 
Opinião Positiva 1 

Opinião Negativa 1 

Alteração do 
comportamento 

Estratégias 3 

Inclusão 

Comportamento dos 
alunos 

Comportamentos 
positivos 

1 

Opinião da professora Opinião Positiva 1 

Impacto da inclusão Desvantagens 1 

Relação entre colegas 
Comportamento dos 

alunos 
Comportamentos 

positivos 
1 

Educação 
Psicomotora 

Opinião da professora Opinião Positiva 1 

 

No caso desta entrevista vemos que a professora aponta como aspecto 

positivo sobre o desempenho escolar o facto de os seus alunos serem 

trabalhadores o que lhes permite atingir níveis bons ou satisfatórios. No 

entanto, tal como na turma anterior, a professora refere que alguns elementos 

da turma estão frequentemente desatentos o que tem impacto no seu 

rendimento. 

Em termos do comportamento da turma, a professora tem opiniões positivas 

e negativas uma vez que, apesar de se verificar um bom comportamento, 

existem alguns elementos que por vezes perturbam o funcionamento da aula. 

Para resolver esta situação a docente enumera três estratégias que utiliza 
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frequentemente que são: “assembleia de turma, aulas de formação cívica onde 

se discutem comportamentos não-assertivos e colocar um painel na parede 

onde os meninos escrevem "o que gostei / o que não gostei"”.  

No que diz respeito à inclusão encontramos opiniões positivas da professora 

e comportamentos positivos por parte dos alunos, no entanto é referido que se 

o ritmo mais lento destes alunos afectar o ritmo de aprendizagem da restante 

turma isto será uma desvantagem. Apesar disso, na opinião da professora, os 

alunos com NEE estão bem integrados.  

Finalmente, no que diz respeito à Educação Psicomotora, a professora 

apresenta uma opinião positiva uma vez que a aponta como uma opção para 

melhorar a relação e o comportamento dos alunos: 

“Considero que a Educação Psicomotora pode facilitar a relação 

comportamental entre os alunos, na medida em que as atitudes e posturas 

perante os outros também se pode alterar”. 

No caso deste estudo a amostra foi pequena mas conseguimos perceber 

que ambas as professoras estão sensibilizadas para a importância da 

Educação Psicomotora e para o impacto que pode ter no desenvolvimento dos 

seus alunos. 

A opinião das professoras sobre a Educação Psicomotora vai de encontro 

aos pensamento de Lapierre e Aucouturier (1980, cit. in De Mello, 1989, p.36) 

que nos dizem que este tipo de educação, "procura promover o completo 

desenvolvimento físico, mental, afectivo e social.” 

Ambas as professoras referem que os seus alunos com DID estão bem 

integrados na turma, no entanto um estudo de Batista e Enumo (2004) diz-nos 

que os alunos com Necessidades Educativas Especiais são menos aceites 

pelos seus colegas e mais rejeitados. Esta rejeição está habitualmente ligada 

as comportamentos que alunos com NEE apresentam e que são considerados 

como inadequados pelos colegas. Os autores alertam que a entrada da criança 

com NEE no ensino regular não garante que esta seja beneficiada. 

Num estudo realizado por Coelho (2012) foi realizado um inquérito a todas 

as professoras e directoras de uma escola acerca da sua opinião sobre a 
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psicomotricidade na escola. 100% das entrevistadas respondeu que a 

psicomotricidade ajuda no desenvolvimento do aluno e que o desenvolvimento 

psicomotor contribui em sala de aula. Neste mesmo estudo todas as 

professoras responderam que o desenvolvimento da noção de espaço, 

lateralidade e da coordenação fina é importante para a educação infantil e que 

a psicomotricidade irá permitir a compreensão da forma como a criança toma 

consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio desse 

corpo, localizando-se no tempo e no espaço. 

Santa Clara e Fink (2012) chegam mesmo a dizer-nos que o 

desenvolvimento da Educação Psicomotora na escola é imprescindível e que 

cabe aos professores que trabalham com crianças destas idades realizar um 

trabalho psicomotor.  
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4. Considerações Finais / Conclusões 

 

Tendo em conta o espaço de tempo limitado em que nos propusemos a 

realizar este projecto, não seria de esperar que pudéssemos observar 

alterações muito significativas na nossa amostra de estudo. 

No entanto, a informação que encontrámos ao realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre este assunto é muito positiva. Como mostrámos na primeira 

parte deste trabalho, são muitos os autores que referem a importância da 

Educação Psicomotora no primeiro ciclo e das experiências psicomotoras 

positivas para o desenvolvimento global de qualquer criança, com ou sem 

dificuldades. 

Apesar de as nossas avaliações terem mostrado pequenas melhorias no 

grupo de intervenção, julgamos que o maior suporte para demonstrar que a 

Educação Psicomotora deveria ter um lugar de maior destaque no primeiro 

ciclo é precisamente a opinião das professoras que são quem está mais 

próximo da turma. Ambas as professoras demonstraram opiniões bastante 

positivas quando questionadas sobre este assunto e ambas reconhecem a 

importância de estimular as nossas crianças neste aspecto do seu 

desenvolvimento. Estas docentes parecem também reconhecer que a 

Educação Psicomotora irá ter um impacto global na aprendizagem dos seus 

alunos, tal como também vimos na revisão bibliográfica realizada. 

No caso do grupo de intervenção, e apesar de os resultados não terem sido 

muito significativos, a professora referiu que após as aulas os alunos 

manifestaram muito agrado na participação e demonstraram vontade de 

continuarem a participar o que é um aspecto muito positivo pois, como 

sabemos, a motivação é um dos factores que mais influencia a aprendizagem. 

Quando questionados acerca da sua opinião sobre as aulas de Educação 

Psicomotora nas quais participaram, os alunos do grupo de intervenção 

mostraram uma atitude muito positiva face às actividades que foram 

desenvolvidas e verbalizaram o seu desejo de continuarem. 
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Vejamos agora se conseguimos dar resposta às questões que nos 

propusemos a investigar no início deste projecto. 

 

 Identificar as alterações no desempenho escolar dos alunos com DID 

depois da educação psicomotora. 

Em termos dos resultados obtidos, não nos foi possível comparar as notas 

do segundo e do terceiro período destes alunos uma vez que esta informação é 

confidencial e não nos foi permitido ter acesso a ela.  

Comparando então as médias obtidos no avaliação inicial e final da Bateria 

Psicomotora, analisando mais particularmente o caso dos alunos com DID, 

vemos que a sua média se manteve inalterada, isto é, estiveram nos 2,2 pontos 

de média no pré e no pós teste.  

 

 Identificar as alterações no desempenho escolar dos sem DID depois da 

educação psicomotora. 

Tal como no caso anterior, não nos foi possível analisar as notas dos alunos 

mas em termos do desempenho dos alunos sem DID na Bateria Psicomotora, 

as suas médias subiram menos de 0,1 pontos. 

 

 Comparar as alterações no desempenho escolar dos alunos do grupo 

experimental e do grupo de controlo. 

Na avaliação inicial o grupo experimental encontrava-se com uma média de 

2,8 e o grupo de controlo obteve uma média de 3,3. Em comparação, na 

avaliação final o grupo experimental demonstrou um aumento na classificação 

de 0,1 pontos, passando de 2,8 para 2,9 enquanto que o grupo de controlo se 

manteve nos 3,3 valores, existindo apenas uma alteração ao nível das 

centésimas. 
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Comparando entre os dois grupos, o grupo de controlo demonstrou 

resultados claramente melhores, no entanto, a sua evolução foi menor. Como 

já foi falado, estes resultados podem estar relacionados com o facto de a média 

de idades dos dois grupos não ser a mesma. Vimos então uma ligeira melhoria 

no resultado do grupo experimental mas as alterações são demasiado 

pequenas para serem consideradas relevantes 

 

 Promover comportamentos psicomotores na escola, na sala de aula e 

nos recreios. 

Para Almeida (2013), é com o corpo que aprendemos e este vai ser o 

mediador e o objecto da aprendizagem na interacção com o contexto em que 

se insere. Por esse motivo, a educação psicomotora na idade escolar deveria 

ser uma parte crucial do currículo do 1º ciclo. Foi precisamente esta ideia que 

tentámos transmitir sempre que contactámos com a população escolar e 

julgamos que este objectivo foi cumprido. As professoras ficaram mais 

sensibilizadas para este tipo de actividades e certamente irão comentar com os 

seus colegas esta experiência. Também os alunos demonstraram o seu agrado 

em participar e, tal como a professora nos disse, comentaram de forma 

espontânea o que se passou nas sessões e provavelmente também o farão em 

casa. 
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5. Limitações do estudo 

 

Quando se termina um estudo deste género é importante reflectir acerca do 

que foi feito e é importante pensar sobre o que poderia ter sido feito de outra 

forma de modo a obtermos os resultados que desejamos. 

Em primeiro lugar temos que apontar a questão do tempo: sabemos que o 

período reservado para a investigação e redacção do projecto final é limitado e 

por vezes tentamos ser um pouco mais ambiciosos e acabamos por não ter o 

tempo para atingir todos os objectivos que tínhamos em mente. 

Ainda relacionado com a questão do tempo, há que referir a burocracia, que 

é especialmente notória quando tentamos realizar um estudo com crianças 

pequenas. Foi necessário esperar vários meses por uma resposta das escolas 

e só depois de muita insistência, o que também limitou a janela de tempo que 

tivemos disponível para realizar a intervenção propriamente dita. 

Outra dificuldade sentida foi em conciliar os horários de todos os 

intervenientes da investigação, ou seja, do investigador, das crianças e ainda 

dos espaços disponíveis. É sempre difícil coordenar a disponibilidade de um 

grupo de pessoas e de um espaço, especialmente em casos como estes. 

Em termos dos resultados do estudo, o facto de não termos controlado 

variáveis como a idade tornou mais difícil tirar conclusões uma vez que fica 

sempre a dúvida se esta variável poderá ou não ter influenciado o resultado, 

especialmente no que diz respeito à comparação entre o grupo experimental e 

de controlo. 

É ainda de referir a dimensão da amostra como uma das limitações deste 

estudo uma vez que a participação de mais alunos e de mais turmas iria 

fornecer mais dados para tratar e analisar e permitiria retirar conclusões mais 

fiáveis. 
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6. Perspectivas de futuro 

 

Como sugestões para o futuro, e para alguém que queira aprofundar este 

estudo tendo em conta alguns factores que o tornariam mais fiável, diríamos 

que, em primeiro lugar, era importante que este fosse um estudo longitudinal, 

se possível um que se estendesse desde o 1º ao 4º ano do 1º Ciclo. 

Outra forma de melhorar esta investigação seria também ter mais turmas a 

participar, se possível com uma média de idades idêntica de modo a 

verificarmos se a idade realmente afecta o impacto da Educação Psicomotora. 

Um estudo transversal poderia ajudar a esclarecer e responder a esta e a 

outras questões que nos surgiram durante a análise dos resultados. 

Proporíamos ainda que as amostras utilizadas fossem maiores. Neste caso 

tivemos apenas duas turmas a participar quando o ideal seria mesmo todas as 

turmas de uma ou mais escolas de modo a termos em nosso poder mais dados 

para tratar e para analisar. 

Por fim, é importante referir que, apesar de se encontrar muita bibliografia 

em que é expressa a importância da Educação Psicomotora em idades 

escolares, são muito poucos os estudos que se debruçam sobre analisar 

detalhadamente esta questão pelo que esta pode ser uma boa proposta para 

uma investigação futura. 
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Apêndice I - Pedido de Colaboração Agrupamento de Escolas nº1 

 

Exmo. Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 

Professor José Eugénio Aleixo Pereira 

Rua Luís de Camões 

 7800-508 Beja 

 

Beja, 17 de dezembro de 2014 

O meu nome é Inês Silvestre e estou neste momento a frequentar o 2º ano 

do Mestrado em Educação Especial no Domínio Cognitivo e Motor no Instituto 

Politécnico de Beja. A avaliação deste segundo ano consiste na elaboração de 

um projeto em âmbito educativo e como tal propus-me a investigar a influência 

da educação psicomotora no desempenho escolar de alunos com Dificuldades 

Intelectuais e Desenvolvimentais (anteriormente nomeada de Deficiência 

Mental).  

Para que tal seja possível necessitava da colaboração de duas turmas de 1º 

ciclo, preferencialmente do 2º ou 3º ano, uma das quais que estivesse 

disponível para participar numa ou duas horas de atividades por semana e uma 

outra turma que realizaria apenas uma avaliação inicial e final para servir de 

grupo de controle.  

As atividades teriam lugar entre os meses de Janeiro e Março e seriam 

realizadas dentro do recinto escolar, idealmente num dos espaços desportivos, 

e o horário seria aquele que fosse mais conveniente para a turma, de modo a 

não interferir no decorrer normal das aulas. 

Sem outro assunto e agradecendo antecipadamente a vossa atenção. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

________________________________________________ 



83 

 

Apêndice II - Pedido de Colaboração Agrupamento de Escolas nº2 
 

 

Exma. Srª. Diretora do Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 

Professora Maria José Chagas  

Rua de Maria Isabel Covas Lima 

7800-474 Beja 

Beja, 17 de dezembro de 2014 

O meu nome é Inês Silvestre e estou neste momento a frequentar o 2º ano 

do Mestrado em Educação Especial no Domínio Cognitivo e Motor no Instituto 

Politécnico de Beja. A avaliação deste segundo ano consiste na elaboração de 

um projeto em âmbito educativo e como tal propus-me a investigar a influência 

da educação psicomotora no desempenho escolar de alunos com Dificuldades 

Intelectuais e Desenvolvimentais (anteriormente nomeada de Deficiência 

Mental).  

Para que tal seja possível necessitava da colaboração de duas turmas de 1º 

ciclo, preferencialmente do 2º ou 3º ano, uma das quais que estivesse 

disponível para participar numa ou duas horas de atividades por semana e uma 

outra turma que realizaria apenas uma avaliação inicial e final para servir de 

grupo de controle.  

As atividades teriam lugar entre os meses de Janeiro e Março e seriam 

realizadas dentro do recinto escolar, idealmente num dos espaços desportivos, 

e o horário seria aquele que fosse mais conveniente para a turma, de modo a 

não interferir no decorrer normal das aulas. 

Sem outro assunto e agradecendo antecipadamente a vossa atenção. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

________________________________________________ 
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Apêndice III - Bateria Psicomotora 
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Apêndice IV - Planificação da Primeira Sessão 

Planificação da Primeira Sessão 

Data: 02/03/15 

Actividade Descrição Objectivos operacionais Estratégias 
Materiai

s 

Temp

o 

Ritual de 

entrada 

Tirar os sapatos ao entrar na 

sala. 

Nomeação das regras da 

sessão. 

Explicar em que irá consistir a 

sessão. 

Estar atento à explicação 

das regras do funcionamento 

da sessão. 

Intervir oralmente de forma 

adequada à situação.  

 

Colchõe

s 
3' 

Actividade 

para 

trabalhar o 

tónus e 

paratonia – O 

escultor 

A pares, um dos jogadores é 

a massa e o outro o escultor. 

O escultor deverá moldar o 

seu parceiro de modo a criar 

uma estátua de um animal. 

Todo o grupo deve tentar 

adivinhar qual o animal. 

Utilizar o corpo do colega 

para representar algo com 

sentido. Permitir que o 

colega o molde, sem 

demonstrar rigidez. Tomar 

consciência dos diferentes 

Durante o 

exercício fazer 

sugestões e 

corrigir possíveis 

erros 

(globalização). 

Pedir a todos 

 7’ 
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Depois trocam e o escultor 

passa a ser a massa. Desta 

vez devem criar uma estátua 

de uma personagem que, 

mais uma vez, a turma terá de 

identificar. 

segmentos corporais. que adivinhem 

qual a escultura 

criada para ser 

mais lúdico. 

Reforço positivo. 

Actividade 

para 

trabalhar o 

equilíbrio – O 

semáforo 

Livremente pela sala, as 

crianças vão correr ou andar. 

Usam-se três cartões com 

cores verde, amarela e 

vermelha para indicar que 

devem andar, saltar ao pé-

coxinho ou parar 

completamente, 

respectivamente. 

Desenvolver o domínio do 

corpo, o equilíbrio estático e 

dinâmico. Ser capaz de 

dividir a atenção por 

diversos estímulos e 

desenvolver a discriminação 

de símbolos. Realizar 

actividades com a perna 

dominante. 

Reforço Positivo 

Cartão 

verde, 

amarelo 

e 

vermelho

. 

10’ 

Actividade 

para 

trabalhar o 

tónus e 

Cada criança ocupará um 

lugar na sala. Será pedido 

que a criança levante os 

ombros, inspirando pelo nariz, 

Inspirar pelo nariz 

levantando os ombros, e 

expirar pela boca libertando 

os mesmos. Realizar 

Durante o 

exercício fazer 

sugestões e 

corrigir possíveis 

 2’ 
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paratonia – 

Eu não me 

importo 

e posteriormente solte os 

ombros, expirando pela boca. 

Será também pedido que se 

realize o exercício usando 

apenas um dos ombros 

alternadamente. 

respirações lentas e 

profundas. Relaxar os 

membros superiores. 

erros 

(globalização). 

Reforço positivo. 

Pedir às crianças 

que digam a 

frase "Eu não 

me importo" para 

facilitar o 

exercício. 

Actividade 

para 

trabalhar o 

tónus e 

paratonia – 

Fico com 

raiva 

Em pé, enquanto se inala, 

contrair certas partes do corpo 

conforme a ordem imposta 

pelo terapeuta. Deve-se 

contrair os punhos, ombros 

em direcção às orelhas, os 

braços estendidos e as mãos. 

Depois contrair as nádegas, 

os pés e as pernas. 

Seguidamente contrair a face, 

testa, sobrancelhas e 

Tomar consciência da 

diferença entre o estado de 

tensão e descontracção. 

Aliar estes conceitos à 

inspiração e expiração. 

Decompor a 

actividade por 

partes até 

chegar ao global 

(análise de 

tarefas). Durante 

o exercício fazer 

sugestões e 

corrigir possíveis 

erros 

(globalização). 

 3’ 
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maxilares. Contrair ao inspirar 

e ao exalar, relaxar. Repetir 2 

ou 3 vezes. No fim contrair 

todo o corpo. 

Reforço positivo. 

Ritual de 

saída 

Sentados em roda são feitas 

várias perguntas sobre a 

opinião das crianças sobre a 

sessão e as actividades nela 

realizadas. 

Aperto de mão e dizer adeus 

e o nome da criança. Calçar 

os sapatos. 

Intervir oralmente de forma 

adequada à situação. 

Dar a sua opinião sobre as 

actividades. 

- 
Colchõe

s 
5' 
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Objectivos 

Gerais 
Objectivos Específicos 

 

Cognitivo 

Atenção 

Estar concentrado e compreender os conceitos enunciados. 

Consciencializar-se das suas tensões e do estado emocional. 

Ser capaz de dividir a atenção por diversos estímulos e  

Percepção Visual Conseguir discriminar entre diferentes símbolos. 

Melhorar a expressão oral 
Consciencializar-se do que ocorreu durante a sessão, expressar-

se através da linguagem verbal. 

Psicomotor 
Tonicidade 

Relaxar os membros superiores. 

Tomar consciência da diferença entre o estado de tensão e 

descontracção. 

Permitir que o colega o molde, sem demonstrar rigidez. 

Equilíbrio Ser capaz de se manter em equilíbrio estático e dinâmico. 
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Apêndice V - Planificação da Segunda Sessão 

Planificação da Segunda Sessão 

Data: 09/03/15 

Actividade Descrição Objectivos operacionais Estratégias Materiais Tempo 

Ritual de 

entrada 

Tirar os sapatos ao entrar na 

sala. 

Nomeação das regras da 

sessão. 

Explicar em que irá consistir a 

sessão. 

Estar atento à explicação 

das regras do funcionamento 

da sessão. 

Intervir oralmente de forma 

adequada à situação.  

- Colchões 3' 

Actividade para 

trabalhar a 

noção de 

direita/ 

esquerda – 

Batata quente 

Em círculo, com uma bola 

pequena que irá ser passada 

rapidamente para a direita ou 

para a esquerda conforme a 

indicação. Para dificultar 

podem-se acrescentar mais 

bolas à actividade. 

Ser capaz de distinguir entre 

o lado direito e esquerdo. 

Manter a concentração e 

seguir as indicações dadas. 

Trabalhar a destreza 

manual. 

Reforço positivo. 

Entre 1 e 

5 bolas de 

ténis. 

5’ 
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Actividade para 

trabalhar a 

noção de 

direita/ 

esquerda 

Livremente pela sala, as 

crianças vão correr ou andar. 

Usa-se o bater das palmas 

para indicar que devem andar, 

saltar com o pé direito ou com 

o pé esquerdo. Ao longo da 

actividade vão-se mudando as 

indicações (levantar a mão 

esquerda, agarrar o joelho 

direito, etc…) 

Desenvolver o domínio do 

corpo, o equilíbrio dinâmico 

e a noção de 

direita/esquerda. Ser capaz 

de dividir a atenção por 

diversos estímulos. Ser 

capaz de distinguir entre o 

lado direito e esquerdo. 

Reforço Positivo. 

Durante o 

exercício corrigir 

possíveis erros 

(globalização). 

- 7’ 

Actividade para 

trabalhar a 

noção do corpo 

– Siga o líder 

Em frente ao grupo o 

professor movimenta uma ou 

várias partes do corpo, 

dependendo do grau de 

dificuldade, até criar uma 

sequência de movimentos que 

as crianças devem imitar. 

Desenvolver o domínio do 

corpo, estar atento aos 

movimentos do professor e 

reproduzi-los. Trabalhar a 

memória a curto prazo. 

Reforço Positivo. 

Durante o 

exercício corrigir 

possíveis erros 

(globalização). 

- 5’ 
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Actividade para 

trabalhar a 

noção do corpo 

– O Espelho 

A pares, um será o espelho. É 

pedido que se façam 

movimentos à sua escolha, 

que o espelho terá que imitar. 

No fim trocam de posições. 

Estar atento aos 

movimentos do colega e 

copiá-los. Desenvolver o 

controlo sobre o corpo e 

seus segmentos corporais. 

Reforço positivo. 

Dar sugestões 

de expressões/ 

posições 

engraçadas para 

tornar a 

actividade mais 

lúdica. 

- 5’ 

Ritual de saída 

Sentados em roda são feitas 

várias perguntas sobre a 

opinião das crianças sobre a 

sessão e as actividades nela 

realizadas. 

Aperto de mão e dizer adeus 

e o nome da criança. Calçar 

os sapatos. 

Intervir oralmente de forma 

adequada à situação. 

Dar a sua opinião sobre as 

actividades. 
- 

 

 

Colchões 5' 
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Objectivos 

Gerais 
Objectivos Específicos Objectivos Operacionais 

Cognitivo 

Atenção 

Estar concentrado e compreender os conceitos 

enunciados.  

Manter-se atento ao movimentos que os colegas realizam. 

Ser capaz de dividir a atenção por diversos estímulos.  

Memória. 
Ser capaz de reproduzir uma sequências de movimentos 

que acabou de ver. 

Percepção Auditiva Conseguir discriminar entre diferentes sons. 

Expressão oral 
Consciencializar-se do que ocorreu durante a sessão, 

expressar-se através da linguagem verbal. 

Psicomotor 

Noção do corpo 

Consciencializar-se do próprio corpo e dos movimentos dos 

seus segmentos corporais. 

Controlar os movimentos realizados pelo seu corpo. 

Lateralização Ser capaz de distinguir entre o lado direito e esquerdo 

Equilíbrio Ser capaz de se manter em equilíbrio dinâmico. 
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Apêndice VI - Planificação da Terceira Sessão 

Planificação da Terceira Sessão      

Data:16/03/15 

 

 Actividade Descrição Objectivos operacionais Estratégias Materiais Tempo 

Ritual de entrada 

Tirar os sapatos ao entrar na 

sala. 

Nomeação das regras da 

sessão. 

Explicar em que irá consistir a 

sessão. 

Estar atento à explicação 

das regras do 

funcionamento da sessão. 

Intervir oralmente de forma 

adequada à situação.  

- Colchões 3' 

Actividade para 

trabalhar a 

estruturação 

temporal 

Em círculo, com as mãos e os 

pés, criar um ritmo que todos 

deverão copiar. Cada aluno deve 

acrescentar à sequência um novo 

som.  

Desenvolver o domínio do 

corpo, estar atento aos 

movimentos e reproduzi-

los. Trabalhar a memória a 

curto prazo.  

Durante o 

exercício 

corrigir 

possíveis erros 

(globalização). 

- 5’ 
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Actividade para 

trabalhar a 

estruturação 

espacial 

Criar mapas do tesouro com 

base na distribuição da sala e 

distribui-los pelos alunos que 

deverão segui-los para chegar ao 

“tesouro”. 

Ser capaz de seguir 

indicações dadas na forma 

de esquema. Compreender 

a distribuição espacial da 

sala e reconhecer a sua 

representação em papel. 

Reforço 

Positivo. 

Construir uma 

história com os 

alunos para 

tornar a 

actividade 

mais lúdica. 

- 
7’ 

 

Actividade para 

trabalhar praxia 

fina e praxia 

global 

Numa caixa de sapatos estarão 

várias contas pequenas de 

diversas cores e tamanhos. Cada 

aluno deverá apanhar uma conta 

de cada vez e rapidamente levá-

la para o outro lado do ginásio 

até que a caixa esteja vazia. 

Volta-se a fazer o mesmo de 

modo a encher a caixa mas desta 

vez com obstáculos no caminho 

(arcos, cordas). 

Trabalhar o movimento de 

pinça e a precisão dos 

movimentos das mãos. 

Desenvolver os 

movimentos globais do 

corpo. 

Reforço 

Positivo. 

Durante o 

exercício 

corrigir 

possíveis erros 

(globalização). 

Caixa de 

sapatos, 

cordas, 

arcos, 

contas 

7’ 
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Ritual de saída 

Sentados em roda são feitas 

várias perguntas sobre a opinião 

das crianças sobre a sessão e as 

actividades nela realizadas. 

Fazer o balanço final das três 

sessões. 

Aperto de mão e dizer adeus e o 

nome da criança. Calçar os 

sapatos. 

Intervir oralmente de forma 

adequada à situação. 

Dar a sua opinião sobre as 

actividades. - 

 

 

Colchões 8' 
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Objectivos 

Gerais 
Objectivos Específicos Objectivos Operacionais 

Cognitivo 

Atenção 

Estar concentrado e compreender os conceitos 

enunciados.  

Manter-se atento aos movimentos realizados. 

Ser capaz de dividir a atenção por diversos estímulos.  

Memória. 
Ser capaz de reproduzir uma sequência de sons que 

acabou de ouvir. 

Expressão oral 
Consciencializar-se do que ocorreu durante a sessão, 

expressar-se através da linguagem verbal. 

Psicomotor 

Estruturação Espacial 
Compreender a distribuição espacial da sala e a sua 

representação em papel. 

Estruturação Temporal 
Ser capaz de reproduzir uma sequência de sons que 

acabou de ouvir. 

Praxia Global Desenvolver os movimentos globais do corpo. 

Praxia Fina 
Trabalhar o movimento de pinça e a precisão dos 

movimentos das mãos. 
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Apêndice VII - Guião da Entrevista - Grupo de Intervenção 

Guião da Entrevista - Grupo de Intervenção 

Tema: A influência da Educação Psicomotora no desempenho escolar de 

uma turma com alunos com DID. 

Objectivo Geral: Conhecer o contributo da Educação Psicomotora no 

desempenho escolar das crianças/jovens com e sem DID. 

 

Blocos 
Objectivos 

Específicos 
Perguntas Observações 

Bloco A 

Justificar a 

entrevista e 

motivar o 

entrevistado 

- Justificar a 

entrevista 

- Motivar o 

entrevistado 

- Assegurar a 

confidencialidade 

1 – Informar sobre o 

trabalho a ser realizado; 

2 – Mostrar a 

importância do 

depoimento do 

entrevistado para o 

estudo em curso; 

3 – Certificar que as 

informações fornecidas 

são confidenciais. 

 

Bloco B 

Obter 

informações 

sobre o 

desempenho 

escolar da 

turma, 

comportamento 

e inclusão dos 

alunos com DID 

- Recolher dados 

sobre o 

desempenho 

escolar da turma 

1 – Como descreveria 

esta turma? 

2 – O que pensa do 

desempenho escolar 

desta turma? 

3 – O que julga que 

poderia melhorar o seu 

desempenho?  

 

- Obter dados 

sobre o 

1 – Como considera o 

comportamento da 
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comportamento 

da turma 

turma?   

2 – Na sua opinião, 

existe algo que 

pudesse ser feito para 

melhorar o 

comportamento da 

turma?  

- Obter 

informações 

acerca da 

inclusão dos 

alunos com DID 

1 – Como descreveria 

as relações entre os 

alunos com e sem DID? 

 

2 – Na sua opinião, é 

benéfico que alunos 

com dificuldades 

estejam em turmas 

regulares? 

3 – Como é que os 

alunos sem dificuldades 

reagem na presença 

destes alunos? 

 

Bloco C 

Informação 

sobre as 

relações 

interpessoais 

entre os pares 

- Recolher dados 

acerca da relação 

entre colegas 

1 – Como descreveria a 

relação entre os alunos 

da turma? 

2 – Considera que a 

Educação Psicomotora 

pode ajudar a melhorar 

essas relações? 

 

Bloco D 

Obter dados 

sobre o impacto 

das aulas de 

educação 

- Saber se as 

aulas tiveram um 

impacto nos 

alunos 

1 – Notou alterações no 

comportamento após a 

realização das aulas de 

educação psicomotora? 

2 – Os alunos falaram 
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psicomotora consigo/comentaram o 

que se passou nas 

aulas? Se sim, quais as 

suas opiniões?  

3 – Julga que estas 

aulas tiveram um 

impacto na turma? 

Como descreveria esse 

impacto? 

4 – Para si, existiram 

alterações na aceitação 

dos alunos com DID por 

parte da restante 

turma? 

5 – Agradecer a 

colaboração. 
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Apêndice VIII - Guião da Entrevista - Grupo de Controlo 

Guião da Entrevista - Grupo de Controlo 

Tema: A influência da Educação Psicomotora no desempenho escolar de 

uma turma com alunos com DID. 

Objectivo Geral: Conhecer o contributo da Educação Psicomotora no 

desempenho escolar das crianças/jovens com e sem DID. 

 

Blocos 
Objectivos 

Específicos 
Perguntas Observações 

Bloco A 

Justificar a 

entrevista e 

motivar o 

entrevistado 

- Justificar a 

entrevista 

- Motivar o 

entrevistado 

- Assegurar a 

confidencialidade 

1 – Informar sobre o 

trabalho a ser 

realizado; 

2 – Mostrar a 

importância do 

depoimento do 

entrevistado para o 

estudo em curso; 

3 – Certificar que as 

informações fornecidas 

são confidenciais. 

 

Bloco B 

Obter 

informações 

sobre o 

desempenho 

escolar da turma, 

comportamento e 

inclusão dos 

- Recolher dados 

sobre o 

desempenho 

escolar da turma 

1 – Como descreveria 

esta turma? 

2 – O que pensa do 

desempenho escolar 

desta turma? 

3 – O que julga que 

poderia melhorar o seu 

desempenho?  
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alunos com DID 

- Obter dados 

sobre o 

comportamento 

da turma 

1 – Como considera o 

comportamento da 

turma?   

2 – Na sua opinião, 

existe algo que 

pudesse ser feito para 

melhorar o 

comportamento da 

turma?  

 

- Obter 

informações 

acerca da 

inclusão dos 

alunos com DID 

1 – Como descreveria 

as relações entre os 

alunos com e sem 

DID? 

 

2 – Na sua opinião, é 

benéfico que alunos 

com dificuldades 

estejam em turmas 

regulares? 

3 – Como é que os 

alunos sem 

dificuldades reagem na 

presença destes 

alunos? 

 

Bloco C 

Informação sobre 

as relações 

interpessoais 

entre os pares 

- Recolher dados 

acerca da relação 

entre colegas 

1 – Como descreveria 

a relação entre os 

alunos da turma? 

2 – Considera que a 

Educação Psicomotora 

pode ajudar a melhorar 

essas relações? 
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Apêndice IX - Entrevista - Grupo de Intervenção 

 

BLOCO A - Justificar a entrevista e motivar o entrevistado 

BLOCO B - Obter informações sobre o desempenho escolar da turma, 

comportamento e inclusão dos alunos com DID 

 Recolher dados sobre o desempenho escolar da turma 

 

1- Como descreveria esta turma? 

A turma é constituída por um total de vinte e sete alunos matriculados no 

segundo ano de escolaridade, dos quais dois frequentam o segundo ano pela 

segunda vez. Dos alunos matriculados, com idades compreendidas entre os 

sete e oito anos, dezassete são do sexo masculino e dez do sexo feminino.  

No grupo/turma, encontra-se inserido um aluno abrangido pelo regime 

Educativo Especial (REE), um aluno em período de observação para uma 

possível integração no REE e outro aluno com hiperactividade confirmada. 

 

2- O que pensa do desempenho escolar desta turma? 

O desempenho escolar dos alunos desta turma é satisfatório, verificando-se, 

no entanto, um elevado número de elementos com graves dificuldades ao nível 

da atenção/ concentração, com consequências imediatas no seu desempenho 

escolar.  

 

3- O que julga que poderia melhorar o seu desempenho? 

O seu desempenho poderia melhorar, na minha opinião, através da redução 

do número de alunos por turma, um aumento dos apoios aos alunos que 

revelam dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos, bem como ao 

nível da concentração/ atenção. 
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 Obter dados sobre o comportamento da turma 

 

1- Como considera o comportamento da turma? 

O comportamento da turma é, na sua maioria satisfatório, embora se 

verifique um elevado número de alunos com grande dificuldade ao nível da 

concentração e, consequentemente, no cumprimento de regras previamente 

definidas. 

 

2- Na sua opinião, existe algo que pudesse ser feito para melhorar o 

comportamento da turma? 

Penso que, tal como o desempenho escolar, o elevado número de alunos 

por turma condiciona o comportamento escolar, pelo que seria benéfico reduzir 

o seu número. A frequência de actividades de expressões, nomeadamente ao 

nível da psicomotricidade, permite um desenvolvimento de competências 

transversais, facilitadoras das aprendizagens e, paralelamente, do 

comportamento dos alunos.   

 

 Obter informações acerca da inclusão dos alunos com DID 

 

1- Como descreveria as relações entre os alunos com e sem DID? 

A relação entre alunos é, na maioria das situações, de ocorrência normal, 

sendo recorrente a protecção e ajuda dos colegas sem dificuldades. No 

entanto, sempre que a actividade favorece mais a utilização da incapacidade 

revelada pelos alunos com DID, os colegas são selectivos, com tendência para 

a exclusão. 

  

2- Na sua opinião, é benéfico que os alunos com dificuldades estejam 

em turmas regulares? 

De acordo com a minha prática lectiva, em situações diversas de inclusão 

nas turmas de alunos com DID, penso que a mesma deverá realizar-se se não 
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for demasiado limitativa das capacidades do aluno. A inclusão de alunos com 

graves restrições no seu desempenho, ocasiona uma desigualdade de 

funcionalidades que podem inibir e mesmo levar o aluno com DID a 

desmotivar-se no contexto escolar. 

 

3- Como é que os alunos sem dificuldades reagem na presença destes 

alunos? 

Normalmente, os alunos sem dificuldade tendem a colaborar na superação 

do obstáculo e a interagir de modo facilitador na integração destes colegas. No 

entanto, sempre que o seu próprio desempenho se encontra dependente 

destes colegas, os alunos sem dificuldade reagem com alguma restrição na 

partilha e selecção destes colegas.  

 

BLOCO C - Informação sobre as relações interpessoais entre os pares 

 Recolher dados acerca da relação entre colegas 

 

1- Como descreveria a relação entre os alunos da turma? 

A relação entre alunos decorre com normalidade, verificando-se com 

frequência, a colaboração dos alunos sem dificuldades com o docente, na 

aplicação dos conhecimentos aos colegas que revelam DID. 

 

2- Considera que a Educação Psicomotora pode ajudar a melhorar 

essas relações? 

A Educação Psicomotora é, sem dúvida, facilitadora das relações entre 

estes colegas, possibilitando uma interacção entre pares e um maior domínio 

do próprio corpo.  
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BLOCO D - Obter dados sobre o impacto das aulas de educação 

psicomotora 

 Saber se as aulas tiveram um impacto nos alunos 

 

1- Notou alterações no comportamento após a realização das aulas de 

educação psicomotora? 

Em virtude do reduzido número de sessões, não se verificou uma efectiva 

alteração no comportamento dos alunos abrangidos. No entanto, dada a 

motivação manifestada na colaboração com a docente, penso que a 

continuidade possibilitaria a aquisição de resultados muito satisfatórios. 

 

2- Os alunos falaram consigo/comentaram o que se passou nas 

aulas? Se sim, quais as suas opiniões? 

Após as aulas, os alunos manifestaram muito agrado na participação, 

pretendendo dar continuidade, sempre que possível. 

 

3- Julga que estas aulas tiveram um impacto na turma? Como 

descreveria esse impacto? 

O impacto sentido foi condicionado pelo número de aulas abrangidas, 

embora se tenha verificado uma visível motivação para a sua continuidade.  

 

4- Para si, existiram alterações na aceitação dos alunos com DID por 

parte da restante turma? 

Seria improvável verificar-se quaisquer alterações tão ambiciosas, com o 

número de aulas implementadas. Apenas a continuidade das sessões 

permitiria obter resultados tão significativos, ainda que se tenha verificado uma 

forte motivação para a participação dos alunos no seu decurso. 

 

 

 



111 

 

Apêndice X - Entrevista - Grupo de Controlo 

 

BLOCO A - Justificar a entrevista e motivar o entrevistado 

BLOCO B - Obter informações sobre o desempenho escolar da turma, 

comportamento e inclusão dos alunos com DID 

 Recolher dados sobre o desempenho escolar da turma 

 

4- Como descreveria esta turma? 

A turma é composta por 26 alunos, tendo 2 alunos com N.E.E. já integrados 

e uma outra aluna com pedido de referenciação. 

É uma turma que apresenta um bom comportamento, tendo no entanto 3 ou 

4 elementos que se destacam pela desatenção frequente, o que compromete 

as suas aprendizagens. De forma geral os alunos são trabalhadores, tendo no 

entanto que ser constantemente incentivados para isso. 

 

5- O que pensa do desempenho escolar desta turma? 

O seu desempenho escolar de forma geral é Satisfatório, sendo que metade 

da turma revela um bom aproveitamento e a outra metade um nível satisfatório.  

 

6- O que julga que poderia melhorar o seu desempenho? 

O seu desempenho melhoraria se os alunos se revelassem mais atentos e 

empenhados no seu trabalho. 

 

 Obter dados sobre o comportamento da turma 

 

3- Como considera o comportamento da turma? 

Como disse anteriormente é com um bom comportamento, tendo no entanto 

3 ou 4 elementos que estão frequentemente desatentos. 
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4- Na sua opinião, existe algo que pudesse ser feito para melhorar o 

comportamento da turma? 

Tal como lhe disse anteriormente, a minha turma tem um bom 

comportamento, no entanto algumas actividades que faço são: Assembleia de 

turma, aulas de formação cívica onde se discutem comportamentos não-

assertivos e colocar um painel na parede onde os meninos escrevem: " o que 

gostei / o que não gostei". 

 

 Obter informações acerca da inclusão dos alunos com DID 

 

4- Como descreveria as relações entre os alunos com e sem DID? 

As relações entre todos os alunos (de DID ou não), são boas, sem 

excepção. 

 

5- Na sua opinião, é benéfico que os alunos com dificuldades estejam 

em turmas regulares? 

Considero benéfico ou não, dependendo dos casos, pois se o 

comportamento desses alunos comprometer o bom ritmo de aprendizagem da 

restante turma e se a mesma não tiver um suporte de Apoios por trás, que 

garanta que esses meninos têm as condições próprias e necessárias ao seu 

saudável desenvolvimento e progressão, então não concordo, uma vez que a 

Professora Titular não consegue dar resposta positivamente nem a esses 

meninos, nem à restante turma (especialmente porque e cada vez mais, as 

turmas têm 26, 27 e até 28 alunos) e quase sempre com vários casos, todos 

eles diferentes e que requerem muita atenção.  

 

6- Como é que os alunos sem dificuldades reagem na presença destes 

alunos? 

Na minha turma, os alunos com N.E.E. estão bem integrados. 
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BLOCO C - Informação sobre as relações interpessoais entre os pares 

 Recolher dados acerca da relação entre colegas 

 

3- Como descreveria a relação entre os alunos da turma? 

Todos os alunos interagem de forma natural e saudável. 

 

4- Considera que a Educação Psicomotora pode ajudar a melhorar 

essas relações? 

Considero que a Educação Psicomotora pode facilitar a relação 

comportamental entre os alunos, na medida em que as atitudes e posturas 

perante os outros também se pode alterar. 
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Anexo I - Análise de conteúdo da entrevista ao grupo de intervenção 

  

Domínio Categoria Sub-categoria Excerto 

Desempenho 
escolar 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 

O desempenho 
escolar dos alunos 
desta turma é 
satisfatório. 

Opinião Negativa 

Elevado número de 
elementos com 
graves dificuldades 
ao nível da 
atenção/ 
concentração, com 
consequências 
imediatas no seu 
desempenho 
escolar. 

Alteração do 
desempenho 

Estratégias 

Redução do 
número de alunos 
por turma 

Um aumento dos 
apoios 
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 Anexo I (cont.) – Análise de conteúdo da entrevista ao grupo de intervenção 

  

Comportamento 
da turma 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 
O comportamento 
da turma é, na sua 
maioria satisfatório 

Opinião Negativa 

verifique um 
elevado número de 
alunos com grande 
dificuldade ao nível 
da concentração e, 
consequentemente, 
no cumprimento de 
regras previamente 
definidas. 

Alteração do 
comportamento 

 
Estratégias 

o elevado número 
de alunos por turma 
condiciona o 
comportamento 
escolar, pelo que 
seria benéfico 
reduzir o seu 
número 

A frequência de 
atividades de 
expressões, 
nomeadamente ao 
nível da 
psicomotricidade, 
permite um 
desenvolvimento de 
competências 
transversais, 
facilitadoras das 
aprendizagens e, 
paralelamente, do 
comportamento dos 
alunos 
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Anexo I (cont.) – Análise de conteúdo da entrevista ao grupo de intervenção 

 

Inclusão 

Comportamento 
dos alunos 

Comportamentos 
positivos 

A relação entre 
alunos é, na 
maioria das 
situações, de 
ocorrência normal, 

Sendo recorrente a 
proteção e ajuda 
dos colegas sem 
dificuldades 

Comportamentos 
negativos 

Sempre que a 
atividade favorece 
mais a utilização da 
incapacidade 
revelada pelos 
alunos com DID, os 
colegas são 
seletivos, com 
tendência para a 
exclusão. 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 

Penso que a 
mesma deverá 
realizar-se se não 
for demasiado 
limitativa das 
capacidades do 
aluno 

Impacto da inclusão Desvantagens 

A inclusão de 
alunos com graves 
restrições no seu 
desempenho, 
ocasiona uma 
desigualdade de 
funcionalidades que 
podem inibir e 
mesmo levar o 
aluno com DID a 
desmotivar-se no 
contexto escolar. 
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Anexo I (cont.) – Análise de conteúdo da entrevista ao grupo de intervenção 

 

Relação entre 
colegas 

Comportamento 
dos alunos 

Comportamentos 
positivos 

Normalmente, os 
alunos sem 
dificuldade tendem 
a colaborar na 
superação do 
obstáculo e a 
interagir de modo 
facilitador na 
integração destes 
colegas 
Verificando-se com 
frequência, a 
colaboração dos 
alunos sem 
dificuldades com o 
docente, na 
aplicação dos 
conhecimentos aos 
colegas que 
revelam DID. 

Comportamentos 
negativos 

Sempre que o seu 
próprio 
desempenho se 
encontra 
dependente destes 
colegas, os alunos 
sem dificuldade 
reagem com 
alguma restrição na 
partilha e seleção 
destes colegas. 
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Anexo I (cont.) – Análise de conteúdo da entrevista ao grupo de intervenção 

 
Educação 

Psicomotora 
  

Influência nas 
relações 

Influência Positiva 

A Educação 
Psicomotora é, sem 
dúvida, facilitadora 
das relações entre 
estes colegas, 
possibilitando uma 
interação entre 
pares e um maior 
domínio do próprio 
corpo. 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 

No entanto, dada a 
motivação 
manifestada na 
colaboração com a 
docente, penso que 
a continuidade 
possibilitaria a 
aquisição de 
resultados muito 
satisfatórios. 
O impacto sentido 
foi condicionado 
pelo número de 
aulas abrangidas, 
embora se tenha 
verificado uma 
visível motivação 
para a sua 
continuidade 

Impacto das 
sessões 

Impacto positivo 

Após as aulas, os 
alunos 
manifestaram muito 
agrado na 
participação, 
pretendendo dar 
continuidade, 
sempre que 
possível. 

Sem alterações 

Em virtude do 
reduzido número de 
sessões, não se 
verificou uma 
efetiva alteração no 
comportamento dos 
alunos abrangidos 
Seria improvável 
verificar-se 
quaisquer 
alterações tão 
ambiciosas, com o 
número de aulas 
implementadas. 
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Anexo II - Análise de conteúdo da entrevista ao grupo de controlo 

Domínio Categoria Sub-categoria Excerto 

Desempenho 
escolar 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 

De forma geral os 
alunos são 
trabalhadores. 

O seu desempenho 
escolar de forma 
geral é Satisfatório, 
sendo que metade 
da turma revela um 
bom 
aproveitamento e a 
outra metade um 
nível satisfatório. 

Opinião Negativa 

Tendo no entanto 3 
ou 4 elementos que 
se destacam pela 
desatenção 
frequente, o que 
compromete as 
suas 
aprendizagens 

Alteração do 
desempenho 

Estratégias 

Ser 
constantemente 
incentivados para 
isso. 

Factores que 
influenciam  

O seu desempenho 
melhoraria se os 
alunos se 
revelassem mais 
atentos e 
empenhados no 
seu trabalho. 
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Anexo II (cont.) – Análise de conteúdo da entrevista ao grupo de controlo 

  

Comportamento 
da turma 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 
Um bom 
comportamento. 

Opinião Negativa 

3 ou 4 elementos 
que estão 
frequentemente 
desatentos 

Alteração do 
comportamento 

Estratégias 

Algumas 
actividades que 
faço são: 
Assembleia de 
turma, 
Aulas de formação 
cívica onde se 
discutem 
comportamentos 
não-assertivos 

Colocar um painel 
na parede onde os 
meninos escrevem: 
" o que gostei / o 
que não gostei". 

Inclusão 

Comportamento 
dos alunos 

Comportamentos 
positivos 

Na minha turma, os 
alunos com N.E.E. 
estão bem 
integrados. 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 

As relações entre 
todos os alunos (de 
DID ou não), são 
boas, sem 
excepção. 
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Anexo II (cont.) – Análise de conteúdo da entrevista ao grupo de controlo 

Inclusão  Impacto da inclusão Desvantagens 

Se o 
comportamento 
desses alunos 
comprometer o 
bom ritmo de 
aprendizagem da 
restante turma e se 
a mesma não tiver 
um suporte de 
Apoios por trás, 
que garanta que 
esses meninos têm 
as condições 
próprias e 
necessárias ao seu 
saudável 
desenvolvimento e 
progressão, então 
não concordo, uma 
vez que a 
Professora Titular 
não consegue dar 
resposta 
positivamente nem 
a esses meninos, 
nem à restante 
turma 
(especialmente 
porque e cada vez 
mais, as turmas 
têm 26, 27 e até 28 
alunos) e quase 
sempre com vários 
casos, todos eles 
diferentes e que 
requerem muita 
atenção. 

Relação entre 
colegas 

Comportamento 
dos alunos 

Comportamentos 
positivos 

Todos os alunos 
interagem de forma 
natural e saudável. 

Educação 
Psicomotora 

Opinião da 
professora 

Opinião Positiva 

Considero que a 
Educação 
Psicomotora pode 
facilitar a relação 
comportamental 
entre os alunos, na 
medida em que as 
atitudes e posturas 
perante os outros 
também se pode 
alterar. 
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