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RESUMO 

 
A inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE) tem 
sido uma problemática abordada por inúmeros investigadores ao longo dos 
tempos nas suas diferentes dimensões. Atualmente, o enfoque coloca-se na 
discussão de como proporcionar um ensino de qualidade para todos os alunos, 
entre os quais os que apresentam caraterísticas distintas, alcançando-se assim 
uma Escola Inclusiva, ou uma Escola para Todos. 
 
Com a publicação da Lei nº 85/2009, de 27 de agosto, foi alargado o regime da 
escolaridade obrigatória até ao 12º ano ou 18 anos de idade, aplicável também 
aos alunos abrangidos pelo disposto no Decreto-lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, 
assim, os alunos com Necessidades Educativas Especiais veem o seu 
percurso escolar alargado até ao ensino secundário. A escola que se pretende 
inclusiva deverá pois ter respostas para receber estes alunos e proporcionar 
ferramentas adequadas ao seu desenvolvimento e sucesso educativo. 
 
O presente estudo procura dar um contributo para uma reflexão sobre a 
inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais no ensino 
secundário pelo grande desafio que a inclusão dos referidos alunos coloca aos 
docentes e assistentes operacionais, e também à questão física dos edifícios. 
Temos como propósito observar e compreender as práticas inclusivas num 
contexto de ensino secundário. Assim, a presente investigação pretende 
responder à questão: A Escola Secundária de Moura é uma escola inclusiva 
para os alunos com necessidades educativas especiais? 
 
Por conseguinte, desenvolvemos um trabalho de investigação com caráter 
quantitativo, cuja pesquisa foi suportada na realização de inquéritos por 
questionário e uma cheklist (grelha de observação), cuja análise descritiva 
articulada com a componente teórica apresentada nos três primeiros capítulos, 
pretende responder à questão de partida acima enunciada. 
 
Os resultados encontrados levam-nos a concluir que, quer os professores, quer 
os assistentes operacionais se encontram recetivos à inclusão de alunos com 
Necessidades Educativas Especiais no ensino secundário, efetuando 
alterações às suas práticas, métodos, estratégias de ensino e de avaliação, a 
fim de incluir estes alunos. 
 
Verificámos no entanto que estes revelam algumas inseguranças, referindo a 
necessidade de formação ao nível dos saberes competências e atitudes 
perante os alunos com necessidades educativas especiais. 
. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
 
Inclusão; Educação Inclusiva; Necessidades Educativas Especiais; Ensino 
Secundário; 
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Abstract 

 

The inclusion of children with special educational needs (SEN) has been a 
problem addressed by many researchers throughout the ages in their different 
dimensions. Currently, the focus is on how to provide quality education for all 
students, including those with distinct characteristics, thus achieving an 
Inclusive School, or a School for All. 
 
With the publication of Law 85/2009, of August 27, the system of compulsory 
schooling was extended to the 12th year or 18 years, also applicable to 
students covered by the provisions of Decree-Law No. 3/2008 of 7 Thus, 
students with Special Educational Needs see their extended school career 
through high school. The school that intends to be inclusive must therefore have 
answers to receive these students and provide appropriate tools for their 
educational success and development. 
 
The present study seeks to contribute to a reflection on the inclusion of students 
with special educational needs in secondary education due to the great 
challenge that the inclusion of these students places on teachers and 
operational assistants, as well as on the physical issue of buildings. We aim to 
observe and understand inclusive practices in a context of secondary 
education. Thus, the present research aims to answer the question: Is Moura 
Secondary School an inclusive school for students with special educational 
needs? 
 
Therefore, we developed a quantitative research work, which develops a survey 
supported by questionnaires and a checklist (observation grid), whose 
descriptive analysis articulated with the theoretical component presented in the 
first three chapters, is intended to answer the question mentioned before. 
 
The results found lead us to conclude that both teachers and operational 
assistants are receptive to the inclusion of students with Special Educational 
Needs in secondary education, making changes to their practices, methods, 
teaching strategies and evaluation in order to Include these students. 
 
We have verified, however, that these reveal some insecurities, referring the 
need for training at the level of knowledge skills and attitudes towards students 
with special educational needs. 
. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão é um movimento educacional, social e político que vem defender o 

direito de todos os indivíduos participarem, de uma forma consciente e 

responsável, na sociedade de que fazem parte, e de serem aceites e 

respeitados naquilo que os diferencia dos outros. 

Falar de inclusão significa aceitar a diversidade e, sobretudo, acreditar que 

toda a criança, independentemente do seu estado socioeconómico, religião, 

deficiência, cultura, pertencem à sociedade e, por isso, têm os mesmos direitos 

e igualdade social (UNESCO, 1994:6). 

Partindo destes pressuposto, podemos então dizer que a Escola Inclusiva “é 

uma escola onde toda a criança é respeitada e encorajada a aprender até ao 

limite das suas capacidades” (Correia, 2013a:12), ou seja, a escola de todos e 

para todos é um novo modelo de escola aberta à diferença, onde cada um tem 

o seu lugar próprio, encontrando uma resposta aos seus interesses e 

necessidades, sem prejudicar outros, antes pelo contrário, beneficiando todos 

os alunos em geral, pelos recurso e serviços que determina e pela mudança 

que impõe. 

Assentes nesta ideia base e conjugando-a com o estipulado na Lei nº 85/2009, 

de 27 de agosto, que estabelece o regime de escolaridade obrigatória para 

crianças e jovens com idade escolar entre os 6 e os 18 anos de idade, 

permitindo que crianças com Necessidades Educativas Especiais possam 

frequentar o Ensino Secundário, e ainda com o estipulado pelo Decreto-Lei nº 

163/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime de acessibilidades aos edifícios 

e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais, 

partimos para a presente investigação com a expetativa de saber se a escola 

secundária de Moura se encontra preparada para receber alunos com NEE, do 

ponto de vista físico, material, organizacional e humano, e por outro lado, 

compreender a posição dos docentes e assistentes operacionais perante a 

temática da inclusão. 
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Desse modo a temática do nosso estudo baseia-se na inclusão de alunos com 

Necessidades Educativa Especiais nas Escolas Secundárias e para o qual 

avançamos com a seguinte questão de partida: A Escola Secundária em 

estudo é uma escola inclusiva para os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais? 

Tendo em conta as características do estudo, optámos pelo modelo de estudo 

de caso, o qual se inscreve no paradigma das metodologias qualiquantitativas. 

Para a recolha da informação optou-se pela utilização dos seguintes 

instrumentos: uma grelha de observação direta e dois inquéritos por 

questionário dirigidos respetivamente a docentes e a assistentes operacionais. 

Para tratamento dos dados recolhidos recorreremos ao programa estatístico 

SPSS (Statiscal Package for Social Sciences). 

O presente trabalho encontra-se dividido em três partes, a primeira parte 

refere-se ao enquadramento teórico, a segunda parte ao estudo empírico e a 

terceira parte ao projeto de intervenção. 

A primeira parte – enquadramento teórico, subdivide-se em três capítulos que 

versam os temas da inclusão, das necessidades educativas especiais e a 

organização das escolas secundárias face à inclusão de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais. 

A segunda parte – estudo empírico, vamos definir a problemática e a sua 

contextualização, o modelo de investigação, a questão e objetivos da 

investigação, os participantes, os instrumentos de recolha de dados, as 

técnicas de análise de dados, a apresentação, análise e discussão dos 

resultados. 

Na terceira parte – projeto de intervenção, apresentamos algumas 

considerações e ideias gerais sobre o projeto de intervenção a implementar. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

Capítulo I – A Inclusão/A Educação Inclusiva 

1.1 – Conceito e Evolução 

 

A inclusão é um movimento educacional, social e político que vem defender o 

direito de todos os indivíduos participarem, de uma forma consciente e 

responsável, na sociedade de que fazem parte, e de serem aceites e 

respeitados naquilo que os diferencia dos outros. 

Podemos dizer que esse movimento toma maior força com a Declaração de 

Salamanca, que desencadeou a rutura formal com os modelos da Educação 

Especial, anunciando uma "…profunda reforma da escola regular". (UNESCO, 

1994:iv) imbuída "…pelo princípio da inclusão e … com o objetivo de conseguir 

"escolas para todos" (UNESCO, 1994:iii) apelando aos governos que tomem 

como matéria de lei o princípio da inclusão. 

A História revela-nos que nem sempre foi dada a devida importância face a 

indivíduos que, por qualquer motivo, revelam uma particular diferença em 

relação à normalidade. A forma como a pessoa e o atendimento a ela prestado 

tem variado ao longo dos tempos, tal como variam as normas e as condutas 

que regem a sociedade. 

A diferença foi encarada noutros tempos como algo penalizador, numa visão de 

inferioridade e despromoção, associada a atos de feitiçaria e bruxaria: assim se 

justifica, por si só, a separação e a segregação destas pessoas das da restante 

comunidade. "A educação de crianças deficientes foi, durante muitos anos, 

caracterizada por práticas segregativas tradicionais realizadas em escolas ou 

centros de Ensino Especial". (Mesquita, 2001:274). 

Apesar da controvérsia sobre o princípio da inclusão das crianças com 

necessidades educativas especiais na escola regular, em 1994, com a 

Declaração de Salamanca, foram tomadas medidas, com o apoio legal, com o 

intuito de promover não só a integração, mas a inclusão. Este conceito 

preconiza a inserção dos alunos com necessidades educativas especiais nas 

escolas regulares, tendo esta que se adaptar aos alunos através: de uma boa 
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adequação dos currículos, da diferenciação pedagógica, de uma adequada 

utilização de recursos, de boa organização escolar e de um sentido de 

cooperação. 

Falar de inclusão significa aceitar a diversidade e, sobretudo, acreditar que 

toda a criança, independentemente do seu estado socioeconómico, religião, 

deficiência, cultura, pertencem à sociedade e, por isso, têm os mesmos direitos 

e igualdade social (UNESCO, 1994:ix). 

Por outro lado, incluir as crianças com necessidades educativas especiais no 

contexto escolar, implica, como indica Ainscow, discutir, avaliar e reorganizar 

os múltiplos aspetos da educação, ou seja, adaptar os currículos, criar novas 

metodologias, definir claramente os objetivos e tarefas de aprendizagem, 

alterar o processo de ensino e aprendizagem, implementar novos serviços de 

apoio essenciais durante o processo de inclusão destes alunos no ensino 

regular, pois só desta forma, é que se consegue obter o sucesso educativo. 

(1995:45). 

Assim, deve-se refletir sobre o paradigma da inclusão se acreditarmos que a 

educação na escola regular é a melhor opção para estes alunos com 

deficiência. Promover o conhecimento, educar para a cidadania e ajudar no 

desenvolvimento e qualidade de vida das crianças com necessidades 

educativas especiais, exige dos profissionais de educação uma maior 

sensibilidade e também formação para contribuir eficazmente para o sucesso 

escolar e da inclusão. Segundo Carvalho, uma nova ética surge, conferindo 

igualdade de direitos. Devemos olhar o outro com respeito, equidade e justiça. 

(2004:78). 

 
Poder-se-á dizer que, na generalidade, é a criança deficiente que se tenta 

adaptar à escola e à sociedade, no sentido, como vimos, de se integrar, mas 

efetivamente, terá que ser o contrário, isto é, a sociedade e a escola é que 

deverão adaptar-se à criança com necessidades educativas especiais e 

integrá-la na comunidade e promover o relacionamento com as outras crianças. 

Só desta forma é que teremos um ensino que combate a segregação ou a 

discriminação. 
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Desta forma, podemos salientar que o paradigma de ensino no século XXI, 

conduz-nos ao conceito de uma escola inclusiva. Falar de inclusão significa 

respeitar o outro com as suas diferenças e limitações. Uma escola inclusiva 

deverá empenhar-se em receber todas as crianças e responder eficazmente à 

diversidade dos alunos (Ainscow, 1995; Rodrigues, 2001;Correia, 2001). 

 
A inclusão é então considerada um processo consciente, interativo, gradual e 

dinâmico. Julgamos igualmente que a inclusão social não é um sistema que 

diga respeito somente à pessoa com deficiência, mas sim a todos os cidadãos. 

Mas, não haverá inclusão enquanto a sociedade não for inclusiva, isto é, 

democrática, solidária, sem preconceitos, que valoriza a diversidade humana e 

fortalece a aceitação das diferenças individuais. 

Nesta linha de raciocínio, podemos destacar a Declaração de Salamanca, que 

tem como princípio orientador uma escola que deveria acolher todas as 

crianças independentemente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras. Surge a ideia de educação para todos, isto 

é, tomar como linha de pensamento a generalidade dos alunos, respeitando as 

suas diferenças e ritmos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 
A inclusão tem que começar, primeiramente, numa perspetiva existencial, 

quotidiana, ou seja, na relação com o outro como pessoa. É no encontro com o 

outro e com o mundo que o indivíduo se constitui como pessoa. A sociedade só 

será inclusiva, se cada um de nós assumir o compromisso de uma atitude 

ética, de respeito pela diferença, solidária, no fundo, de uma relação com o 

outro, inclusiva. Se negarmos a relação com o outro, negamos a nossa própria 

existência. Todos somos diferentes e, é essa diferença, que deve enriquecer a 

sociedade. Temos que compreender a diferença para assegurar os seus 

direitos. Como pessoa, o ser humano não se deve instalar na sua 

individualidade, mas relacionar-se com os outros por respeito e amor. A 

perfeita inclusão exige cidadania. Do mesmo modo que, desde o nascimento, 

nos tornamos pessoas pela construção, disposição e abertura permanente para 

o mundo e para as relações, a perspetiva da inclusão não é um facto dado, 

acabado ou encerrado em si mesmo, é antes um percurso, um desafio, para 

que cada pessoa e, em particular, as que são detentoras de deficiência, 
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“possam ser cidadãos plenos e, mais do que isso, pessoas na sua totalidade 

ontológica e social” (Rodrigues, 2011:160). 

1.2 - Educação Inclusiva 

 

A inclusão e a educação inclusiva não são sinónimos, mas sim processos 

diferentes. Enquanto a inclusão pode passar simplesmente por uma inclusão 

física, isto é, o aluno encontra-se na mesma escola e na mesma sala de aula 

com a restante turma (Ainscow, 2007:63), a educação inclusiva implica 

interações entre os pares, proporcionando aprendizagens significativas para 

todos os alunos; tais aprendizagens devem ser baseadas na cooperação e na 

diferenciação inclusiva (Silva, 2011:34).  

 

Segundo Ainscow, a educação inclusiva tem que se basear na educação de 

qualidade para todos. Assim, o pretendido é banir a exclusão social do sistema 

educativo, criando condições de acesso e sucesso a todas as pessoas, 

independentemente das suas características individuais. (2009:52). 

 

Esta preocupação com a erradicação da exclusão educativa e, consequente, 

exclusão social é de difícil cumprimento devido ao fraco desenvolvimento de 

alguns países que compromete a educação das suas crianças, jovens e 

adultos. Apesar de ser considerada um direito humano universal, a educação 

está longe de chegar a todos da mesma forma. O acesso à educação está 

quase sempre dependente também da geografia. Várias são as crianças que, 

por nascerem em determinada nação, têm menos oportunidades de 

frequentarem uma escola e de obterem aproveitamento escolar. A UNESCO 

fala mesmo de “lotaria do nascimento” para explicar que a nacionalidade 

condiciona a possibilidade de frequentarem o ensino básico. Em alguns países 

em vias de desenvolvimento, além das dificuldades sentidas por todas as 

crianças, ainda existe outro fator discriminatório: o facto de ser do género 

feminino. Este fator conjugado com outros, tais como a religião ou seitas 

religiosas, a idade, o trabalho infantil, fazem com que a UNESCO lute pelo 

ensino básico gratuito e universal para todos. Uma luta bastante árdua e 

incessante. Com efeito, a educação inclusiva luta para aumentar a 
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oportunidade de acesso a todos e de oferecer aprendizagens diversificadas e 

diferenciadoras para o sucesso de todos (UNESCO, 1994:7). 

 

Com o aparecimento do movimento inclusivo, o diferente, a deficiência e a 

própria educação começam a ser encarados de forma diferente, dando origem 

a um novo paradigma: a educação inclusiva (Silva, 2011:24). A este propósito 

(Sanches 2011a:4) afirma que a educação inclusiva, a qual preconiza um novo 

paradigma de escola, uma escola geradora de sucesso para todos, uma escola 

de inclusão e não de seleção, uma escola atenta à diversidade e não uma 

escola indiferente às diferenças, uma escola que responde à singularidade do 

aluno no grupo e com o grupo de pares, através da cooperação e da 

diferenciação inclusiva. 

 

A educação inclusiva deixa de lado a normalização, ou seja, a escola da cópia: 

cópia em relação ao aluno, em relação ao professor, em relação ao currículo, 

em relação ao ritmo e em relação ao tempo de aprendizagem (Batista, 

1999:75). A educação inclusiva transforma a escola numa escola do diferente, 

da afirmação do diferente como algo de enriquecedor para todos os elementos, 

na medida em que fará com que todos compreendam que a diferença faz parte 

da realidade humana e que a diferença cria oportunidade de novas perspetivas, 

desafios e conhecimentos. A afirmação da diferença é a afirmação de que o 

diferente não deve ser excluído ou rejeitado, o diferente não deve ser relegado 

ao isolamento, deve estar inserido como um elemento como todos os outros, 

que acrescenta também algo à escola e, no futuro, à sua sociedade 

(Rodrigues, 2006a:76). Portanto, a educação inclusiva luta contra qualquer tipo 

de exclusão social na sua valorização do diferente. 

 

A educação inclusiva passa pela diferenciação, diferenciação essa que parte 

da diversidade, programando e atuando em função de um grupo heterogéneo 

com ritmos e estilos de aprendizagem diferente. É aprender no grupo e com o 

grupo, em situações de verdadeira aprendizagem cooperativa, responsável e 

responsabilizante. É organizar o espaço e o tempo em função das atividades 

para as aprendizagens a realizar. É implicar os alunos na construção dos 

saberes a realizar (Sanches, 2011b:71). 
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A educação inclusiva defende que todos os alunos, independentemente do seu 

grau de dificuldade, devem ser matriculados diretamente no ensino regular, 

sendo da responsabilidade da escola, realizar as adaptações necessárias para 

atender às necessidades. (Braun, Glat & Machado, 2006:38). 

A Educação Inclusiva vem dar continuidade aos propósitos legais, vem também 

defender o direito de todos os alunos desenvolverem as suas potencialidades, 

bem como de apropriar as competências que lhes permitam exercer o seu 

direito de cidadania, através de uma educação de qualidade, talhada tendo em 

conta as suas necessidades, interesses e características. 

De acordo com César, a Educação Inclusiva é, atualmente, entendida como a 

melhor forma de se criar equidade de oportunidades para todos os alunos e de, 

no futuro, se criar sociedades mais solidárias e justas. (2003:43). 

“A essência da educação inclusiva consiste no direito à educação. Uma 

consequência lógica destes direitos é que todas as crianças têm o direito de 

receber o tipo de educação que não as descrimine seja por que razão for, tal 

como casta, etnicidade, religião, situação económica, estatuto de refugiado, 

língua, género, deficiência, etc. e que cabe aos Estados, tomar as medidas 

necessárias para implementar estes direitos em todos os ambientes 

educativos.” Guidelines for Inclusion: Ensuring Acess to Education for All- 

UNESCO, 2004” (Rodrigues, 2006b:19).  

 

Com a transformação conceptual que a Educação Inclusiva alvitra, a tónica é 

constituída na capacidade e qualidade da resposta educacional, que é dada às 

necessidades educativas especiais. Atualmente, não se pretende apenas a 

colocação física dos alunos com NEE, mas pretende-se que estes façam parte 

de um todo, que haja envolvimento académico nas classes regulares e 

integração social e cognitiva, onde, em colaboração mútua, se fomente o 

sucesso de todos os alunos (Correia, 2001:45).  

 

Na escola onde se promove uma Educação Inclusiva, a modalidade de 

atendimento vai ao encontro da permanência na sala de aula, fazendo 

depender a educação mais apropriada de acordo com as necessidades do 
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aluno, dos contextos e dos ambientes de aprendizagem, baseando os serviços 

de apoio na equipa multidisciplinar, de acordo com as idiossincrasias do aluno 

(Correia, 2001:46).  

 
Na opinião de Correia, os recursos humanos constituem um dos fatores mais 

relevantes, na Educação Inclusiva, em virtude do seu papel constituir o alicerce 

em que deve assentar a eficácia das respostas educacionais para os alunos 

com NEE. A prática pedagógica dinâmica e flexível requer mudanças 

significativas na estrutura e no funcionamento das escolas, na formação 

humana dos professores e nas relações família-escola. (2013a:61). 

 
Na escola onde se promove uma Educação Inclusiva, a modalidade de 

atendimento vai ao encontro da permanência na sala de aula, fazendo 

depender a educação mais apropriada de acordo com as necessidades do 

aluno, dos contextos e dos ambientes de aprendizagem, baseando os serviços 

de apoio na equipa multidisciplinar, de acordo com as idiossincrasias do aluno 

(Correia, 2001:37).  

 

Quando se fala de educação inclusiva não se trata apenas de adequar os 

alunos ao modelo pedagógico concebido para os alunos normais mas adotar 

estratégias capazes de mudar, de modo objetivo e concreto, as crenças e as 

práticas" (Lima-Rodrigues, L. et al, 2007:72). 

 

Podemos então dizer que a educação inclusiva defende o direito de todos os 

alunos desenvolverem as suas potencialidades, bem como apropriar as 

competências que lhes permitam exercer o seu direito de cidadania, através de 

uma educação de qualidade, talhada tendo em conta as suas necessidades, 

interesses e características. 
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1.3 - Escola inclusiva e o alargamento da escolaridade obrigatória 

 

A escola inclusiva é "uma escola onde toda a criança é respeitada e encorajada 

a aprender até ao limite das suas capacidades" (Correia, 2013a:12). 

A escola inclusiva baseia-se no pressuposto da participação de todos os que 

se relacionam com a criança com necessidades educativas especiais, 

influencie as suas aprendizagens e progressos. 

O movimento inclusivo, que pretende uma escola inclusiva, uma escola para 

todos, ambiciona promover o sucesso pessoal e académico de todos os alunos 

numa escola comum a todos. Na escola inclusiva, todos têm acesso e 

oportunidade de sucesso, de acordo com as suas capacidades e 

potencialidades, promove-se a equidade e a diferença. Todos convivendo com 

a diferença, visto que todos os alunos apresentam diferenças e necessidades 

educativas particulares (Ainscow, 2007:78). 

As escolas inclusivas focam-se no modo de construção do sistema inclusivo 

que deve procurar fazer frente às necessidades de cada um, ou seja, a 

responsabilidade, é uma tarefa atribuída aos docentes e outros agentes da 

escola, que devem desenvolver uma corrente educativa que se molde às 

necessidades de todos os alunos. Neste sentido, a questão já não é como 

integrar alguns alunos que foram anteriormente excluídos, mas sim 

desenvolver um sentido de comunidade e apoio mútuo que fomente o sucesso 

entre todos os membros das escolas do mesmo bairro ou vizinhança (Correia, 

2013a:64).  

Neste contexto, é possível afirmar a existência de um conjunto de princípios 

relativos aos profissionais de educação, pais e serviços a prestar, sendo eles: 

os profissionais, os pais e a comunidade em geral devem trabalhar em 

colaboração, partilhando decisões, recursos e apoios; todos os serviços que os 

alunos com NEE necessitam devem ser prestados sempre que possível, em 

ambientes educativos regulares; todas as escolas devem envolver as famílias e 

os membros da comunidade no processo educativo dos alunos; e por último, os 

serviços regionais e locais devem fornecer os apoios e os recursos necessários 

para que as escolas se possam reestruturar de modo a poderem dar a atenção 
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devida à diversidade de alunos que as frequentam, designadamente aos 

alunos com NEE (Salend, 1998, citado por Correia, 2013a:75). 

  

São muitos os investigadores que defendem que deve ser realizada uma 

“renovação da escola”, sendo necessário uma mudança mesmo a nível 

conceptual, com o intuito de se tornar mais democrática, eficaz, compreensiva, 

onde todos os alunos sejam incluídos, mesmo que de alguma maneira sejam 

diferentes (Correia, 2013a:45). 

 

A construção de uma escola democrática poderá permitir atingir o cumprimento 

do principal objetivo da inclusão, uma escola para todos, onde não será 

necessário segregar ninguém, mas sim estudar os apoios necessários para 

que todos os alunos possam desempenhar o seu papel como cidadãos. 

Independentemente das perspetivas defendidas e desenvolvidas, a linha da 

educação inclusiva assenta na defesa e respeito pela diversidade, no 

alargamento do currículo de modo a adaptar um ensino e uma aprendizagem 

interativa, e fornecer o apoio necessário ao corpo docente (Correia, 2013a:52). 

 

A escola inclusiva ainda não representa uma realidade neste momento, mas, 

julgamos, que a sociedade está a caminhar para atingir esse objetivo. 

Entendemos que uma escola inclusiva seria importante para a integração e 

desenvolvimento de um aluno com necessidades educativas especiais e traria 

vantagens relativamente ao desenvolvimento e aprendizagem dos alunos na 

sua globalidade. Decerto, seria um modelo educativo adequado a toda a 

comunidade escolar, principalmente para os alunos com necessidades 

especiais (Correia, 2005:45). 

 

Todas as pessoas têm direito a uma educação de qualidade e a um ambiente 

enriquecedor e estimulante para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e 

social. Devemos alcançar uma sociedade mais justa e igualitária para todos os 

seus cidadãos. A escola atual é a escola da diversidade, isto é, uma escola 

inclusiva que se refere a alunos com e sem necessidades educativas especiais 

(Correia, 2001:32). Em suma, a escola inclusiva deve ser encarada como uma 

unidade, respeitando as diferenças. 
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A escola inclusiva está atenta à diversidade, abate obstáculos e fomenta a 

aprendizagem, atraindo a participação de todos. Promovendo relações entre a 

escola e a comunidade, e reconhecendo que a Inclusão na Educação é a face 

da Inclusão na sociedade. 

 

Em Portugal com a publicação do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, é que 

a escola inclusiva começou a tomar um maior impulso, uma vez que este tem 

como princípio orientador a "promoção de uma escola democrática e inclusiva, 

orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens" (Decreto-Lei 

nº 3/2008)., para dar resposta aos alunos com necessidades educativas 

especiais. 

 O mesmo diploma legal indica que “a escola inclusiva pressupõe 

individualização e personalização das estratégias educativas, enquanto método 

de prossecução do objetivo de promover competências universais que 

permitam a autonomia e o acesso à condução plena da cidadania por parte de 

todos” (DL/3/2008). Significa isto que, os contextos educativos das crianças e 

jovens devem proporcionar a presença, a participação e a realização de 

aprendizagens de acordo com as características de cada um e, 

consequentemente, responder a todos. 

O sistema educativo português acompanhou os primeiros passos no 

movimento integrativo que levou crianças e jovens com NEE para as escolas 

regulares nos anos 70 do século XX, sendo um dos países que ratificou as 

Declarações de Jomtien e de Salamanca. Tem sido preocupação de todos os 

governos implementar mudanças normativas para que a escola regular seja 

efetivamente uma escola de todos, quer no acesso, quer no sucesso escolar. 

Nesse sentido, e com a publicação da Lei nº 85/2009, de 27 de agosto, o 

alargamento da escolaridade obrigatória, contempla o cumprimento de 12 anos 

de escolaridade e consequentemente a frequência até aos 18 anos de idade. 

Isto significa que os alunos com necessidades educativas especiais passem a 

frequentar o ensino secundário. Surge posteriormente o Decreto-Lei nº 

176/2012, de 2 de agosto, que para além de reforçar a importância da 
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frequência do ensino secundário por estes alunos, vem também fundamentar a 

decisão da necessidade de construção de uma sociedade mais qualificada e 

desenvolvida, procurando dar ofertas educativas mais ajustadas e adaptadas 

aos alunos, podemos aqui dar como exemplo a publicação da Portaria nº 275-

A/2012, de 11 de setembro, que regulamenta o ensino de alunos com Currículo 

Específico Individual (CEI) em processo de transição para a vida pós escolar, 

de modo a desenvolver o seu Plano Individual de Transição (PIT). 

Face à obrigatoriedade de matrícula até aos 18 anos de idade, os alunos com 

necessidades educativas especiais e com CEI são, tal como os outros, sujeitos 

ao cumprimento do normativo, por isso, quando concluem o 3º ciclo, transitam 

para o ensino secundário. 

Passam então a ser as escolas secundárias a ter a responsabilidade da oferta 

educativa dos alunos com NEE e com CEI. Todavia, a frequência de alunos 

com NEE no ensino secundário acarreta transformações nas escolas e nas 

práticas educativas neste nível de ensino que tradicionalmente está associado 

à seleção de alunos e ao sucesso escolar restrito a parte dos estudantes. 

No entanto, na Portaria nº 275-A/2012, de 11 de setembro, produzida para dar 

resposta aos alunos com NEE e com CEI, são tomadas medidas que 

restringem a presença dos alunos poucas horas com a turma e até no 

estabelecimento de ensino, porque uma maior parte do tempo estarão em 

instituições especializadas (CRI) para que possam fazer a transição para a vida 

adulta. Tendo isto em consideração, verificamos que estas medidas estão a 

excluir os alunos da escola e da sociedade, não lhes concedendo 

oportunidades para que usufruam dos seus direitos. 

Foi pois necessário proceder a reajustes aos diplomas, assim, surge a Portaria 

nº 201-C/2015, de 10 de junho, que vem revogar a Portaria nº 275-A/2012, de 

11 de setembro, e que permite aos alunos abrangidos pela mesma integrar as 

turmas do ano de escolaridade que frequentam, tendo por base a matriz 

curricular orientadora em anexo à referida portaria e cuja carga horária deve 

ser igual à prevista para o nível de ensino que o aluno frequenta, não tendo já 

que sair da escola para outra instituição. No entanto, quando for posto em 

prática o PIT o aluno deverá sempre que possível realizar experiências laborais 
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em instituições da comunidade, empresa, serviços públicos ou outras 

organizações. 

É importante mobilizar todos os agentes escolares para implementar os 

princípios da educação inclusiva. É, por isso, necessário que todos tenham 

vontade, empenho e participação neste processo para que se cumpra a Escola 

para Todos. 
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Capítulo II – As Necessidades Educativas Especiais 

2.1 – Conceito 

O conceito de necessidades educativas especiais surgiu pela primeira vez no 

Relatório Warnock, em 1978, o qual se aplica a crianças e jovens com 

problemas físicos, intelectuais, sensoriais, distúrbios emocionais e de 

comportamento, e dificuldades de aprendizagem. O conceito não pretende 

categorizar as deficiências das crianças e jovens, mas sim indicar o tipo e o 

grau de problemas de aprendizagem apresentados pela criança que impedem 

um desempenho escolar semelhante a todas as crianças da sua idade. 

Mais tarde, com a Declaração de Salamanca, foi clarificado o conceito de 

necessidades educativas especais, ao defender que o mesmo se refere a 

“todas as crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou 

dificuldades escolares. Muitas crianças apresentam dificuldades escolares e, 

consequentemente, têm necessidades educativas especiais, em determinado 

momento da sua escolaridade” (UNESCO, 1994:6). 

De acordo com a opinião de Correia, O conceito de Necessidades Educativas 

Especiais aplica-se: “(…) a crianças e adolescentes com problemas sensoriais, 

físicos e de saúde, intelectuais e emocionais e, também, com dificuldades de 

aprendizagem específicas (fatores processológicos/ de processamento de 

informação) derivadas de fatores orgânicos ou ambientais”. (2013b:45). Este 

conceito refere-se a alunos que revelam dificuldades em acompanhar o 

currículo comum e que podem vir a necessitar de um apoio educativo 

suplementar para atingir os objetivos propostos e o currículo comum ou de 

implementar um currículo específico adaptado. 

O mesmo autor refere ainda que os alunos com Necessidades Educativas 

Especais: “(…) são aqueles que, por exibirem determinadas condições 

específicas, podem necessitar de apoio de serviços de educação especial 

durante todo ou parte do seu percurso escolar, de forma a facilitar o seu 

desenvolvimento académico, pessoal e socioemocional”. (2013b:45). 
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NEE 

 

Significativas 

 

Ligeiras 

Podemos dizer então que o conceito de necessidades educativas especiais nos 

remete para um conjunto de problemáticas que varia conforme o tipo e o grau 

das dificuldades na aprendizagem. 

De acordo com a opinião de Correia, apresentamos na figura 1 a 

representação das problemáticas associadas às NEE: 

 

Figura 1 – Problemáticas associadas às NEE 

 

2.2 – Tipos de Necessidades Educativas Especiais 

Tendo em conta a problemática apresentada pelos alunos, as necessidades 

educativas especiais foram divididas em dois grupos: as necessidades 

educativas especiais significativas ou permanentes, e as ligeiras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tipos de NEE, adaptado de Correia (2013b:46) 
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NEE 

Significativas 

As necessidades educativas especiais significativas, de acordo com Correia, 

são as que implicam adaptações generalizadas do currículo, que se vão manter 

durante grande parte ou todo o percurso escolar do aluno e que leva a que o 

currículo seja avaliado de forma sistemática, sequencial e permanente 

conforme os progressos conseguidos pelos alunos. (2013b:47) 

Neste grupo encontram-se os alunos com problemas de desenvolvimento de 

origem orgânica, intelectual, funcional, sensorial e emocional. Também se 

enquadram nesta categoria os alunos com dificuldades de aprendizagem, 

porque demonstram problemas ao nível do processamento da informação. 

Ainda se englobam neste grupo problemas relacionados com a saúde, como a 

diabetes, a leucemia, o cancro, a SIDA, a hiperatividade e o défice de atenção. 

(Correia, 2013b:47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Tipos de NEE significativas, adaptado de Correia (2013b:47) 
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Necessidades Educativas Especiais de Carácter Processológico (de 

processamento da informação):  

Dificuldades de Aprendizagem Específicas  

As dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à forma como um 

indivíduo processa a informação - a recebe, a íntegra, a retém e a exprime – 

tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das suas realizações. As 

dificuldades de aprendizagem específicas podem, assim, manifestar-se nas 

áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da resolução de 

problemas, envolvendo défices que implicam problemas de memória, 

percetivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou metacognitivos.  

Estas dificuldades, que não resultam de privações sensoriais, deficiência 

mental, problemas motores, défice de atenção, perturbações emocionais ou 

sociais, embora exista a possibilidade de estes ocorrerem em concomitância 

com elas, podem, ainda, alterar o modo como o indivíduo interage com o meio 

envolvente (Correia, 2013b: 49-50).  

 

Necessidades Educativas Especiais de Carácter Intelectual:  

Deficiência Mental /Problemas Intelectuais  

A deficiência mental/problema intelectual refere-se a um estado de 

funcionamento atípico no seio da comunidade, manifestado logo na infância, 

em que as limitações do funcionamento intelectual (significativamente abaixo 

da média) coexistem com limitações em duas ou mais da seguintes áreas de 

capacidades adaptativas: comunicação, cuidados pessoais, autonomia em 

casa, competências sociais, comportamentos comunitários, auto direção, 

saúde e segurança, funcionamento académico, lazer, e emprego, ocorrendo 

durante a fase de desenvolvimento do indivíduo (0 a 18 anos).  

Para qualquer pessoa com deficiência mental, a descrição deste estado de 

funcionamento exige o conhecimento das suas capacidades e uma 

compreensão da estrutura e expectativas do meio social e pessoal do 

indivíduo. (Luckasson et al, 1992, citado por Correia, 2013b:50).  

 

Necessidades Educativas Especiais de Carácter Emocional:  

Nesta categoria enquadram-se todos os alunos cuja problemática emocional ou 

comportamental elicia comportamentos de tal forma desapropriados que levam 
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à disrupção dos ambientes em que eles se inserem. Esta categoria engloba 

essencialmente o grupo de alunos cujas perturbações são de tal maneira 

graves que põem em causa quer o seu sucesso escolar quer, mesmo, a sua 

segurança e a daqueles que os rodeiam. Nela se incluem a esquizofrenia, as 

psicoses e quaisquer outros problemas graves do comportamento. (Correia, 

2013b:50). 

Necessidades Educativas Especiais de Carácter Sensorial:  

Deficiência Auditiva  

Antes de mais, o termo técnico para designar surdez ou perda auditiva é 

hipoacusia. Na perspetiva clínica, considerar um indivíduo surdo significa 

afirmar que este manifesta uma deficiência auditiva resultante de lesão no 

aparelho auditivo que se traduz na impossibilidade de ouvir ou na dificuldade 

em ouvir determinados sons. Na perspetiva sociocultural, adotada pelas 

comunidades surdas, ser surdo significa pertencer a uma comunidade 

minoritária linguística e cultural. (Correia, 2013b:51)  

As deficiências auditivas definem-se segundo o seu tipo e grau. Estas podem 

ser de carácter temporário ou de carácter definitivo. Quanto ao tipo 

classificamos a surdez em três tipos:  

(i) de transmissão, referente a um problema do ouvido médio e/ou externo, na 

maioria dos casos temporária;  

(ii) neuro-sensorial, referente a um problema do ouvido interno e/ou nervo 

auditivo, de carácter definitivo;  

(iii) mista, referente a uma conjugação dos dois tipos de perda.  

 

O grau de surdez é definido em (i) ligeiro; perda média entre 20 e 39 dB), (ii) 

moderado ou médio perda, média entre 40 e 69 dB); (iii) severo perda média de 

70 a 99 dB; (iv) profundo perda superior a 100dB.  

(Ministério da Educação, 2005, citado por Correia, 2013b:50-51).  

- Deficiência Visual  

Esta deficiência refere-se a uma incapacidade de visão significativa ou total 

que, mesmo depois de corrigida, afeta negativamente o percurso escolar da 

criança. A deficiência visual inclui dois grandes grupos de crianças:  
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- as cegas e  

- as portadoras de visão parcial ou reduzida (em Portugal usa-se, por vezes, o 

termo amblíope para designar este grupo). 

De acordo com o Ministério da Educação Português (citado por Correia, 

2013b:52) do ponto de vista clínico, um indivíduo pode ser considerado 

deficiente visual quando apresenta significativas limitações:  

1) na acuidade visual;  

2) no campo visual.  

Entende-se por acuidade visual a capacidade que a pessoa tem para perceber 

e discriminar pormenores de um objeto a uma determinada distância.  

Entende-se por campo visual a distância angular que o olho consegue 

abranger, sendo o da pessoa normovisual de cerca de 180º sem mover a 

cabeça (Correia, 2013b:52).  

- Surdo-cegueira  

Refere-se a uma incapacidade simultânea, visual e auditiva, que para além de 

causar problemas austeros de comunicação, causa ainda problemas de 

desenvolvimento e educacionais graves que requerem intervenções 

específicas de acordo com a concomitância da problemática. (Correia, 2013b: 

52).  

 

Necessidades Educativas Especiais de Carácter Motor:  

- Problemas Motores  

Não é fácil definir o que são problemas motores, é uma tarefa muito complexa, 

não só pela multiplicidade de problemas e doenças que abrange, como pela 

terminologia extremamente variável que tem sido utilizada para designar os 

indivíduos que apresentam uma limitação a nível físico.  

A Lei Pública Americana (P.L. 94-I42, 1975, mais tarde designada por IDEA, 

citado por Correia, 2013b:52) tentou resolver este tipo de ambiguidade 

procurando chegar a uma conceptualização da definição dos problemas a nível 

motor em termos educacionais. Assim, designa os problemas motores por 

desordem de carácter ortopédico, que define como sendo uma incapacidade 

ortopédica severa que afeta negativamente a realização escolar da criança.  



 

 

21 

 

O termo inclui problemas causados por anomalias congénitas (ausência de 

qualquer um dos membros, etc.), por doença (poliomielite, tuberculose óssea, 

etc.) e por outras causas (paralisia cerebral, amputações e fraturas ou 

queimaduras que provoquem contrações). 

Necessidades Educativas Especiais de Carácter Desenvolvimental:  

-Perturbações do Espectro do Autismo  

Esta incapacidade refere-se a uma desordem do desenvolvimento 

caracterizada por uma dificuldade significativa em comunicar e interagir 

socialmente e pela presença de comportamentos atípicos, tal como respostas 

inusitadas à sensação, movimentos repetitivos e insistência nas rotinas ou 

uniformidade.  

O Autismo começa a notar-se entre os 18 e os 36 meses, embora muitas das 

vezes não seja diagnosticado até aos 5 anos de idade. O diagnóstico baseia-se 

nos comportamentos exibidos e não em assunções médicas, anatómicas ou 

genéticas. No entanto, quando uma criança não atinge cabalmente os critérios 

do autismo, há pelo menos uma outra classificação, integrada nas chamadas 

desordens do espectro do autismo, a Síndrome de Asperger. (Correia, 

2013b:52).  

-Síndrome de Asperger  

“A criança com a Síndrome de Asperger, embora apresente alterações 

importantes no relacionamento social e ocupacional, não evidencia atrasos 

clinicamente significativos ao nível da linguagem, do desenvolvimento 

cognitivo, na aquisição das funções adaptativas e de autonomia”. (Correia, 

2013b:52).  

 

Necessidades Educativas Especiais - Outros Problemas de Saúde:  

Relativamente ao tipo de NEE significativas – outros problemas de saúde – 

este abarca um conjunto de problemas tais como a tuberculose, febre 

reumática, asma, hemofilia, nefrite, leucemia, diabetes, epilepsia ou problemas 

cardiovasculares, que limitam a vitalidade ou a atenção da criança, vindo a 

afetar-lhe no seu sucesso escolar.  

Nesta categoria evidencia-se ainda uma outra problemática cuja prevalência 

tem vindo a aumentar, designada por Desordem por Défice de 
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Atenção/Hiperatividade, cuja concomitância com as dificuldades de 

Aprendizagem Específicas é bastante alta. (Correia, 2013b:53). 

As necessidades educativas ligeiras, também classificadas como temporárias, 

são aquelas que carecem de uma alteração parcial do currículo para que este 

esteja ajustado às necessidades e características dos alunos num determinado 

momento do seu percurso escolar. Estas necessidades educativas especiais 

podem estar relacionadas com problemas ao nível da leitura, da escrita e do 

cálculo ou ao nível do desenvolvimento motor, percetivo, linguístico e socio 

emocional (Correia, 2013b:48). 

 
Figura 4 – tipos de NEE ligeiras, adaptado por Correia (2013b:48) 

 

Embora sejam consideradas ligeiras, estas dificuldades podem atrasar o 

processo de aprendizagem, pois os alunos desenvolvem-se num ritmo inferior 

ao normal. 

Os objetivos educacionais para crianças com NEE ligeiras são, 

consequentemente, idênticos aos das outras crianças, de modo a favorecer a 

sua cognição e a sua capacidade de resolver problemas (Correia, 2013b:49). 

 

 

 

 

NEE 

Ligeiras 

Problemas Ligeiros ao nível do 
desenvolvimento das funções superiores: 
desenvolvimento motor, percetivo, 
linguístico e socioemocional. 

Problemas Ligeiros relacionados com a 
aprendizagem da leitura, da escrita e do 
cálculo 
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2.3 – Enquadramento Legal das NEE em Portugal 

Até há pouco tempo, as crianças e jovens com NEE eram mantidos em 

instituições especializadas e em turmas especiais, nas escolas de ensino 

regular. Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, 

estes alunos passaram a poder frequentar todos os estabelecimentos de 

ensino público, particular e cooperativo, com as devidas adequações no 

processo educativo. Aliás, as escolas, públicas ou privadas, ficaram 

impossibilitadas de recusarem alunos, justificando-se com base na 

incapacidade ou nas necessidades educativas especiais que estes 

apresentam.  

 

A publicação deste decreto-lei veio no sentido de se caminhar para a inclusão 

das crianças com NEE em qualquer escola e estabelecimento de ensino, 

juntamente com todas as outras crianças. 

 

Este diploma, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio, estabelece ainda 

que, caso a escola não consiga dar resposta à inclusão de alunos devido ao 

tipo e grau de deficiência, os mesmos poderão ser encaminhados para uma 

instituição de educação especial. 
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Capítulo III - As Escolas Secundárias perante a inclusão de alunos com 

NEE 

3.1 – As condições físicas e materiais  

Quando pensamos em inclusão dos alunos com NEE em escolas secundárias, 

devemos pensar imediatamente nas condições em termos de espaço físico e 

condições materiais, ou seja, devemos pensar nos espaços que esses alunos 

utilizam e percorrem diariamente nas escolas. Então as escolas devem ter as 

suas infraestruturas de acordo com as normas técnicas do Decreto-lei nº 

163/2006 de 8 de agosto, que aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e 

estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais, e 

defende que a promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental 

na qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o 

exercício dos direitos que são conferidos a qualquer membro de uma 

sociedade democrática, contribuindo decisivamente para um maior reforço dos 

laços sociais, para uma maior participação cívica de todos aqueles que a 

integram e, consequentemente, para um crescente aprofundamento da 

solidariedade no Estado social de direito.  

 

São, assim, devidas ao Estado ações cuja finalidade seja garantir e assegurar 

os direitos das pessoas com necessidades especiais, ou seja, pessoas que se 

confrontam com barreiras ambientais, impeditivas de uma participação cívica 

ativa e integral, resultantes de fatores permanentes ou temporários, de 

deficiências de ordem intelectual, emocional, sensorial, física ou 

comunicacional. 

 

O preâmbulo do mesmo decreto enumera do conjunto de pessoas com 

necessidades especiais fazem parte pessoas com mobilidade condicionada, 

isto é, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas incapazes de andar ou que não 

conseguem percorrer grandes distâncias, pessoas com dificuldades sensoriais, 

tais como as pessoas cegas ou surdas, e ainda aquelas que, em virtude do seu 

percurso de vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, como as 

grávidas, as crianças e os idosos. 
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Qualquer espaço construído deve oferecer ambientes que sejam atrativos, 

eficientes e capazes de apoiar e estimular positivamente todos os seus 

utilizadores, promovendo a sua mobilidade e autonomia.  

Os novos espaços escolares deverão facilitar a inserção de pessoas com 

deficiência de modo a que estas possam estar em igualdade de circunstâncias 

relativamente às restantes. Haverá assim a probabilidade de progredir na vida, 

de aprender com os restantes utilizadores e vice-versa. 

A escola é em si própria, e no espaço que organiza, lugar de aprendizagem 

coletiva da criança, do jovem, do cidadão em formação. É pela escola que 

passa também a formação “espacial “ de todos nós. Do modo como nos 

relacionamos com o ambiente que nos envolve resulta a nossa capacidade de 

organização, de exigência de qualidade, enfim de estruturação da vida em 

coletivo. 

 

A escola é um todo, é um ambiente educativo global facilitando a comunicação 

em diferentes espaços. A escola inclusiva requer um modelo de organização e 

de conceção do espaço escolar propício às práticas educativas e sociais de 

acordo com os princípios de inclusão tal como é defendido na Declaração de 

Salamanca: “As escolas devem acolher todas as crianças independentemente 

das suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 

outras “. 

 

Uma das inovações chave da inclusão na dinâmica de transformação que se 

deve criar na “escola para todos” é a distribuição e a correta utilização dos 

espaços com critérios organizativos, didáticos e metodológicos adequados.  

Os argumentos a favor da integração apoiam-se fundamentalmente no direito 

que toda a pessoa tem em participar plenamente na sua comunidade. A 

inclusão deve ser entendida como uma característica da escola aberta à 

diversidade.  

 

O espaço é um importante fator educativo, os seus diversos usos, tanto na sua 

vertente socializadora como didática estão carregados de diferentes 

significados e, portanto, como nenhuma componente do sistema educativo é 
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neutro, muito menos é o espaço escolar enquanto lugar de comunicação e de 

convivência social. 

A avaliação das condições físicas e funcionais dos edifícios existentes deve ser 

feita de forma a concluir se os espaços de aprendizagem são eficazes e 

confortáveis, garantem as condições essenciais às atuais práticas pedagógicas 

e ao estabelecimento de uma comunidade escolar efetiva, em coerência com 

os novos paradigmas educativos da inclusão.  

 

Segundo Sanches & Teodoro, alguns obstáculos que impedem a prática de 

uma educação inclusiva, uma educação que se preocupe com o sucesso de 

cada um e de todos: a falta de formação ou formação inadequada dos 

professores, a falta de recursos humanos e materiais, os espaços 

inadequados, as políticas não ajustadas às situações concretas. O verdadeiro 

obstáculo está, todavia, na forma de pensar na e sobre a diferença. É 

necessário começar com as condições que temos, no intuito de gerar e bem 

gerir as condições necessárias. Aprende-se fazendo, para fazer melhor. 

(2007:114). 

 

As instalações deverão estar construídas à medida e alcance de quem as vai 

utilizar. Por isso, o espaço escolar tem de adaptar-se a distintas etapas 

evolutivas dos alunos e à inter-relação entre eles. Neste sentido reclama-se um 

espaço global e específico que favoreça a consecução de alguns objetivos:  

Uma escola para todos e cada um, que admita e aceite a diversidade e não 

discrimine nem segregue por razões de sexo, capacidade, raça ou 

características pessoais;  

Uma escola comunicativa, dentro de si e em contexto escolar com acessos e 

serviços especiais para alunos e adultos com necessidades físicas especiais;  

Mobiliário flexível, sólido, racional, que evite possíveis acidentes e esteja em 

função da fisiologia de cada idade e crescimento;  

Iluminação tanto natural como artificial correta e suficiente para facilitar o 

trabalho;  



 

 

27 

 

Espaços abertos suficientemente grandes que facilitem o recreio, o encontro e 

contacto com a natureza. No desenho destes espaços ter-se-á em conta a 

relação harmónica com o meio ambiente;  

Salas de aula espaçosas que facilitem o trabalho de grupo e outras 

metodologias ativas;  

Instalações sanitárias, lavabos e duches suficientes para conseguir o grau de 

higiene pessoal adequado; 

Equilíbrio no nível de ruído dos diferentes espaços para que facilite o clima de 

trabalho pretendido;  

Acessos adequados que facilitem a circulação de alunos com deficiência física 

e sensorial.  

 

Nesse sentido é importante analisar mais detalhadamente as referidas normas 

para verificar posteriormente se a escola em estudo está de acordo com o 

normativo. 

 

Zona livre  

Uma zona livre é um percurso acessível pedonal, em todo o seu 

desenvolvimento, composta por um canal de circulação com a largura de 1,20 

m, desimpedido de mobiliário urbano, árvores, placas de sinalização, bocas-de-

incêndio, caleiras sobrelevadas, caixas de eletricidade, papeleiras ou outros 

elementos que prejudiquem ou bloqueiem a progressão, com as passagens 

exteriores cobertas, com uma largura não inferior a 1,80 m. 

 

Para acessos a diferentes equipamentos e balcões, no interior dos edifícios, a 

zona livre precisa comportar uma largura de 0,75 m e 1,20 m comprimento, 

com um dos lados totalmente desobstruído, que permita uma aproximação a 

objetos colocados frontalmente, entre as alturas de 0,40 m e 1,20 m ou 

lateralmente entre as alturas de 0,30 m e 1,40 m que prevejam zonas de 

manobra para permitir uma rotação da cadeira de rodas a 90º, 180º ou 360º e 

uma mudança de direção de 90º e 180º (DL, 163/06, Cap. IV, ponto 4.1 a 4.4).  
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Rampas  

As rampas, de largura não inferior a 1,20 m, admitindo-se uma largura não 

inferior a 0,90 m, se existirem duas rampas para o mesmo percurso ou uma 

rampa de projeção horizontal não superior a 5 m, devem satisfazer uma das 

seguintes situações: 

- inclinação não superior a 6%, para vencer um desnível não superior a 

0,60 m com uma projeção horizontal não superior a 10 m;  

- inclinação não superior a 8%, para vencer um desnível não superior a 

0,40 m, com uma projeção horizontal superior a 5 m. Se a rampa for curva, o 

raio de curvatura não deve ser inferior a 3 m, medido no perímetro interno da 

rampa, e a inclinação não ser superior a 8%.  

 

As rampas precisam de possuir plataformas horizontais de descanso na base, 

no topo e nos locais de mudança de direção, com um ângulo igual ou inferior a 

90º e uma largura não inferior à da rampa e um comprimento não inferior a 

1,50 m.  

 

Os corrimãos das rampas devem prolongar-se pelo menos 0,30 m na base e 

no topo da rampa, contínuos ao longo dos vários lanços e patamares de 

descanso e paralelos ao piso da rampa ou ainda, se inclinação não for a 6%, 

ter pelo menos um elemento preênsil a uma altura compreendida entre 0,85 m 

e 0,95 m. Em inclinação superior, o corrimão será duplo com elemento preênsil 

à altura de 0,70 m e 0,75 m e outro à altura de 0,90 e 0,95 m, medida 

verticalmente entre o piso da rampa e o seu bordo superior.  

 

O revestimento do piso das rampas desde o seu início até ao fim, possuir 

faixas diferenciadas de textura e cor, contrastando com o pavimento adjacente, 

se superior a 0,10 m e com desníveis superiores a 0,30 m, ladeadas em toda a 

sua extensão de rebordos laterais com altura não inferior a 0,05 m, com 

paredes ou muretes, sem interrupções; com extensão superior a 0,30 m, ou 

ainda, outras barreiras (DL, 163/06, Cap. II, ponto 2.5.).  
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Pisos e revestimentos  

Os pisos devem possuir uma superfície estável, durável, firme e contínua, sem 

juntas de profundidade superior a 0,005 m, em cores nem demasiado claras ou 

escuras, acabamento não polido, sem grelhas, buracos ou frestas com um 

diâmetro superior a 0,02 m.  

 

O revestimento de tapetes, passadeiras ou alcatifas deve ser fixo, de 

espessura não superior a 0,015 m e desnível para o piso adjacente não 

superior a 0,005 m e os pisos não encerados ou onde exista água (ex: 

instalações sanitárias, cozinhas, lavandarias, ...) que garantam boa aderência, 

mesmo na presença de humidade ou água, com boa qualidade de drenagem 

superficial e secagem e uma inclinação de 0,5% e 2%, no sentido do 

escoamento das águas (DL, 163/06, Cap. IV, ponto 4.7 a 4.8). 

 

Átrio do edifício  

No exterior, a existência de uma zona de manobra para a rotação da cadeira 

de rodas a 360º, com portas de entrada/saída de largura não inferior a 0,87 m, 

se for de batente ou pivotante considerar a porta na posição aberta a 90º. Os 

patamares e corredores com uma largura não inferior a 1,20 m, podendo existir 

troços com largura não inferior a 0,90 m, se o seu comprimento for inferior a 

1,50 m e, se a largura do corredor for inferior a 1,50 m.  

Existência de zonas de manobra que permitam a rotação de 360º ou a 

mudança de direção a 180º, de modo a não existirem troços com extensão 

superior a 10 m (DL 163/06, Cap. II: ponto 2.2. e 2.3.).  

 

Escadas  

As escadas devem possuir em patamares superiores e inferiores com uma 

profundidade, medida no sentido do movimento, não inferior a 1,20 m, degraus 

constantes ao longo dos lanços e uma profundidade não inferior a 0,28 m e 

altura não superior a 0,18 m, a aresta do focinho boleada com um raio de 

curvatura compreendido entre 0,005 m e 0,010 m com faixas antiderrapantes e 

de sinalização visual, de largura não inferior a 0,04 m, encastradas junto ao 

focinho dos degraus, que não devem possuir elementos salientes, arestas 

vivas ou extremidades projetadas perigosas.  
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As escadas com desníveis superiores a 0,40 m devem possuir corrimãos de 

ambos os lados e o bordo superior do elemento preensível deve estar colocado 

entre 0,85 m e 0,90 m e no topo prolongado, além do último degrau, 0,30 m 

(DL 163/06, Cap. II: ponto 2.4).  

 

Plataformas elevatórias  

As dimensões das plataformas elevatórias nunca devem ser inferiores a 0,75 m 

por 1 m e anteparos com altura a 0,10 m exceto no local de acesso, precisão 

de paragem a 0,02 m do nível do piso do patamar e um controlo do movimento 

visível e acessível, sem assistência de terceiros e uma entrada/saída com 

“zona livre”, (DL, 163/06; Cap. II, ponto 2.7).  

 

 

Ascensores  

Os patamares dos ascensores devem permitir inscrever zonas de manobra 

para rotação da cadeira de rodas a 360º e uma inclinação não superior a 2%, 

em qualquer direção. 

As cabinas com dimensões interiores de 1,1 m de largura por 1,4 m de 

profundidade, precisão de paragem ao nível do piso dos patamares a 0,02 m e 

um espaço entre os patamares. 

 

O piso das cabinas não superior a 0,035 m, pelo menos uma barra de apoio 

colocada numa parede livre do interior da cabina situada a uma altura 

compreendida entre 0,875 m e 0,925 m e a uma distância da parede da cabina 

compreendida entre 0,035 m e 0,05 m. As portas de correr horizontalmente 

com movimento automático, uma largura não inferior a 0,8 m e uma cortina de 

luz «standard» que imobilize as portas e o andamento da cabina, estando os 

dispositivos de comando a uma altura de 0,90 m e 1,20 m.  

 

Os sinais visuais quando localizados nos patamares e nas cabinas de entre 0,9 

m e 1,3 m, com para indicação do registo dos comandos e botão de alarme e 

paragem de emergência, no seu interior (DL 163/06; Cap. II, ponto 2.6).  
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Vãos das portas interiores  

Os vãos das portas interiores devem possuir uma largura útil não inferior a 0,77 

m, medida entre a face da folha da porta quando aberta e o batente do lado 

oposto, se for de batente ou pivotante é considerada a porta aberta a 90º e 

comportar uma altura não inferior a 2 m.  

 

Em portas com duas folhas, operadas independentemente em que uma delas 

satisfaça os pedidos referidos anteriormente, os ressaltos de piso, calhas 

elevadas, batentes ou soleiras devem ter uma altura do piso adjacente superior 

a 0,02 m. Os puxadores, fechaduras, trincos ou outros dispositivos devem 

oferecer resistência mínima e uma forma fácil de agarrar com uma mão que 

não requeiram preensão firme ou rodar o pulso, colocados a uma altura do piso 

entre 0,80 m e 1,10 m e distantes do bordo exterior da porta 0,05 m.  

 

Nas portas de batente, deve existir uma barra horizontal fixa a uma altura do 

piso compreendida entre 0,80 m e 1,10 m com uma extensão não inferior a 

0,25 m. Nas portas de correr o sistema de operação é exposto e utilizável de 

ambos os lados mesmo totalmente abertos. Em portas ou paredes 

envidraçadas para se tornarem visíveis são colocadas marcas de segurança, à 

altura do piso, entre 1,20 m e 1,50 m. As portas de movimento automático têm 

de permitir o controlo da velocidade de fecho, programado para permanecerem 

totalmente abertas até à zona de passagem e estar totalmente desimpedidas e 

adaptadas com corrimãos de proteção (DL 163/06; Cap. IV, ponto 4.9 a 4.10). 

 

Corrimãos e barras de apoio  

Os corrimãos e barras de apoio devem possuir um diâmetro ou largura das 

superfícies de preensão compreendido entre 0,035 m e 0,05, não possuindo 

superfícies abrasivas, extremidades perigosas ou arestas vivas que dificultem o 

deslizamento da mão. O espaço entre o elemento e qualquer superfície 

adjacente não deve ser inferior a 0,035 m; em planos recuados da face das 

paredes a profundidade não superior a 0,08 m e o espaço livre, acima do topo, 

superior do corrimão, inferior a 0,30 m (DL 163/06; Cap. IV: ponto 4.11).  
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Comandos, controlos de botões, fechos ou outros elementos  

Os comandos, controlos de botões, fechos ou outros elementos, de dimensões 

não inferiores a 0,02 m, devem ser colocados em “zonas livres”, a uma altura 

que permita alcance frontal ou lateral, com uma forma fácil de agarrar com uma 

mão e que não requeira preensão firme ou rodar o pulso.  

 

Os botões da campainha, comutadores da luz, botões de sistema de comando 

dos ascensores e plataformas elevatórias devem estar sinalizados com 

dispositivos luminosos de presença e possuir identificação táctil em braille ou 

alto-relevo e não depender do uso de chave ou cartão (DL 163/06; Cap. IV: 

ponto 4.12).  

 

Instalações sanitárias  

Nos edifícios escolares, devem existir acessos e acessibilidade para utilização 

de pelo menos um equipamento de instalações sanitárias, para cada sexo.  

 

As instalações sanitárias de utilização geral devem ter como espaço interior, 

dimensões não inferiores a 1,60 m de largura por 1,70 m de comprimento, com 

possibilidade de inscrever uma zona de manobra para rotação da cadeira de 

rodas a 180º, uma sanita acessível, de altura do piso ao bordo superior do 

assento, de 0,45 m, com barras de apoio, a 0,80 m do piso, adjacentes à zona 

livre e rebatíveis na vertical.  

 

As bases de duche devem ter dimensões entre 0,80 m e 1,10 m, permitir a 

entrada para o interior da base na sua cadeira de rodas ou a sua transferência 

para um assento existente no interior da base, assento este de largura não 

inferior a 0,80 m. As barras de apoio devem estar à altura do piso de 0,70 m a 

0,75 m e a inclinação da base não ser superior a 2%.  

 

As superfícies adjacentes não devem ser abrasivas, com extremidades 

projetadas perigosas ou arestas vivas, os elementos de preênseis dos 

corrimãos e das barras de apoio devem possuir resistência mecânica 

adequada, ser fixos em superfícies rígidas e estáveis e não devem rodar dentro 
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dos suportes, ser interrompidos pelos mesmos ou ter um traçado ou materiais 

que dificultem ou impeçam o deslizamento da mão.  

 

O lavatório, de largura não inferior a 0,70 m e uma altura não inferior a 0,65 m 

e uma profundidade a partir do bordo frontal não inferior a 0,50 m, deve estar 

numa zona livre entre 0,75 m e 1,20 m, colocado à altura de 0,80 m. 

 

Os controlos da torneira, escoamento e válvulas de descarga da sanita e os 

acessórios (suporte de toalhas, saboneteira e suporte de papel higiénico) 

devem permitir a aproximação frontal ou lateral, operados com uma mão 

fechada, oferecer resistência mínima e não requerer preensão firme, as 

torneiras ser do tipo monocomando e acionadas por alavanca e o controlo do 

escoamento do tipo alavanca. A porta de acesso deve ser de correr ou de 

batente, abrindo para fora (DL 163/06; Cap. II, pontos 2.9. a 2.9.20).  

 

Vestiários  

Nos vestiários deve existir pelo menos um conjunto de cabides fixos e cacifos 

localizados de modo a permitir o acesso lateral, à altura de 0,30 m ou frontal à 

altura de 0,50 m. Deve também existir um canal de circulação contínuo e 

desimpedido, de largura não inferior a 1,20 m e permitir, se necessário, 

mudança de direção, devendo as zonas de manobra permitir a rotação de 90º, 

180º e 360º (DL 163/06; Cap. III: ponto 3.4.2).  

 

Telefone  

Pelo menos um telefone deve estar localizado num percurso acessível, com 

uma zona livre que permita a aproximação lateral ou frontal. A ranhura para as 

moedas ou cartão e o painel de marcação de números deve estar colocado a 

uma altura do piso entre 1 m e 1,30 m.  

 

O telefone suspenso necessita de uma zona livre de largura não inferior a 0,70 

m e uma altura ao piso não inferior a 0,65 m (DL 163/07; Cap. II: ponto 2.13).  

Como referido anteriormente, o Decreto-Lei nº 163/06, de 8 de Agosto, está 

melhor fundamentado que o revogado Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Maio. 

No entanto, o artigo 10ºestipula que não é exigível proceder a adaptações 
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“quando as obras necessárias à sua execução sejam desproporcionadamente 

difíceis”; requeiram a “aplicação de meios económico-financeiros 

desproporcionados ou não disponíveis”, ou afetem o “património cultural ou 

histórico, cujas características morfológicas, arquitetónicas e ambientais se 

pretende preservar”, cabendo às entidades competentes a aprovação dos 

projetos e justificar os motivos que legitimam este incumprimento, o que 

permite uma abertura quase total para o não cumprimento de qualquer norma 

de acessibilidades e a não aplicação destas medidas significa uma escola que 

não é para todos, que não fomenta a equidade no acesso educativo de todos 

os alunos. 

 

De entre os aspetos constitutivos do espaço físico escolar merecem destaque, 

para os alunos com deficiência, o conforto ambiental: conjunto de situações 

térmicas, acústicas, visuais e de segurança que propiciam o seu bem-estar. A 

inobservância dessas condições constitui a principal causa de sintomas 

diversos e desagradáveis como: fadiga, desconcentração, desânimo, etc.  

A forma de edificação tem grande influência no conforto ambiental, visto que 

interfere diretamente nos fluxos de ar do interior e do exterior e também, na 

quantidade de luz e calor recebidos pelo prédio.  

 

Tendo em conta os “princípios e recomendações gerais” apresentados por 

Jorge Falcato outro aspeto de fundamental importância para a realização das 

tarefas de sala de aula é a iluminação que deve ter intensidade e direção 

adequadas, propiciar boa definição das cores, para que o aluno possa 

desenvolver as suas tarefas visuais de leitura e escrita com o máximo de 

acuidade visual e o mínimo de esforço e de riscos para a sua vista. (2008:13) 

 

Os alunos com deficiência visual têm capacidades muito diversas. Alguns têm 

uma visão nítida com um campo visual menor enquanto outros poderão ter 

uma perda da visão central. Alguns veem tudo enevoado ou têm uma perda da 

acuidade visual enquanto outros são daltónicos. 

 

Para todos é fundamental a existência de níveis de iluminação adequados, que 

deve sempre que possível ser natural. Contudo, de caso para caso, os níveis 
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de iluminação necessários podem variar. Assim deve prever-se a possibilidade 

de variar os níveis luminosidade de modo a adequá-los às necessidades 

concretas de cada aluno com necessidades especiais, através da regulação de 

estores ou da iluminação artificial. 

 

O controlo do ambiente sonoro em todas as áreas de atividade é muito 

importante, quer para os alunos com deficiência auditiva, quer para alunos 

cegos que usam o som para se orientarem. A eliminação de todas as fontes 

sonoras não é aconselhável, pois são importantes para a orientação dos cegos 

podendo-se mesmo introduzir elementos sonoros em pontos-chave como 

auxiliar à localização e orientação.  

 

A utilização de cortinas, tetos falsos, placards e de outros materiais 

absorventes do ponto de vista acústico permitem controlar os níveis de ruído 

nos diversos espaços. A nível dos pavimentos é importante escolher materiais 

de revestimento que abafem o ruído de passos e da utilização de cadeiras de 

rodas.  

 

Para lá de fatores físicos, outro componente muito importante é o mobiliário, 

que deve permitir o desenvolvimento das atividades de ensino e ser cómodo 

para o aluno que está atravessando uma importante fase do seu 

desenvolvimento. A evolução do mobiliário acontece paralelamente aos 

métodos de ensino empregados, pelo que objetos estáticos baseados em 

carteiras fixas e em fila deram lugar a mobiliário de possível utilização 

dinâmica.  

 

Alguns alunos com NEE necessitam de mobiliário com características 

especiais, por exemplo, mesas em que se possa adaptar a altura do plano de 

trabalho, equipamentos especializados como computadores equipados com 

software específico, teclados adaptados, apontadores, linhas Braille para 

propiciar condições adequadas de trabalho.  
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O espaço escolar não está ainda em muitas escolas preparado para os alunos 

com deficiências físicas, sensoriais e mentais na medida em que não são 

asseguradas as condições mínimas de acessibilidade, autonomia e interação.  

 

A acessibilidade refere-se ao direito que o cidadão tem de ter acesso aos 

lugares, às pessoas e às atividades humanas. Significa também a possibilidade 

de interagir com o ambiente em que se vive, tem um sentido mais amplo e não 

se limita às barreiras arquitetónicas. O acesso fácil ao espaço escolar é a 

condição básica e primordial para a inclusão, sobretudo para os alunos com 

deficiência que apresentam incapacidades na mobilidade, na coordenação 

motora e no sentido de orientação.  

 

O espaço escolar ainda num passado recente foi pensado, projetado e 

construído para o aluno padrão, mesmo quando se já vivenciava um 

movimento pró inclusão. O proliferar das escolas-tipo, estandardizadas pela 

justificação administrativa da redução de custos e da aceleração da renovação 

de equipamentos, encontrou validação acrescida pelo próprio fenómeno de 

crescente procura social e massificação do ensino tendencialmente 

democratizantes mas com efeitos secundários perversos.  

 

O aluno que não tem as suas diferenças reconhecidas pela escola, também 

não se reconhece nela, já que tal mostra implicitamente que ali não é o lugar 

para ele: “currículo oculto” enquanto ensinamento silencioso que pode 

contribuir para a exclusão. A arquitetura escolar pode ser vista assim como um 

programa educador, ou seja, como um elemento do currículo invisível ou 

silencioso, ainda que ela seja, por si mesma, bem explícita ou manifesta como 

afirma Escolano: “Los espacios educativos como lugares que albergan la 

liturgia académica, están dotados de significaciones y transmiten una 

importante cantidad de estímulos, contenidos y valoraciones del llamado 

curriculum oculto, al miesmo tiempo que imponem sus leyes como 

organizaciones disciplinarias.” (2000:210) 

 

A criação de um ambiente motivador que potencie a aceitação, a afetividade, a 

acessibilidade e a autonomia do aluno é imprescindível para a formação do 
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autoconceito positivo dos alunos em geral e em particular dos alunos com 

deficiência. É muito evidente a satisfação com que os pais mostram e 

reconhecem os espaços da escola utilizados pelos filhos, descrevendo as 

atividades que eles lá desenvolvem “como os outros da escola”. Esta 

expressão traduz bem o espírito de inclusão na sua dimensão pedagógica.  

Na medida em que se sentem acolhidos, respeitados, ganham mais confiança 

nas suas competências e estarão mais aptos a enfrentar os desafios que a 

escola regular lhes apresenta  

 

3.2 – As condições organizacionais 

Em termos organizacionais a escola para incluir alunos com Necessidades 

Educativas Especiais no ensino regular deve ter em consideração alguns 

pontos fundamentais que enumera como: “Um sentido de comunidade; 

Liderança; Colaboração e cooperação; Flexibilidade curricular e serviços; 

Formação; Serviços de Educação Especial; Apoios Educativos”. (Correia, 

2013b:33-39). Para que haja uma inclusão correta estes pontos devem ir ao 

encontro das necessidades das crianças e não o contrário. É dever da escola 

adaptar-se àquilo que a criança precisa, ou seja, criar um currículo que vá ao 

encontro daquilo que a criança precisa e não o inverso. 

 

No que diz respeito às escolas inclusivas é fundamental que toda a 

comunidade esteja envolvida no processo de integração da criança sejam eles 

pais, professores, médicos, técnicos ou ajudantes de ação educativa. Como 

afirma (González, in Correia, 2013b:65) “O modelo de aula inclusiva seria 

aquele em que tanto o ensino como a aprendizagem se realizam em equipa, 

com a colaboração dos alunos e integrando o pessoal de apoio na aula 

inclusiva”.  

 

Assim, o sentido de comunidade (Correia, 2013b:33) é crucial numa escola 

inclusiva, pois este vai ao encontro daquilo que é mais vantajoso para os 

alunos, o trabalho em equipa. Professores, técnicos, psicólogos, pais e 

ajudantes de ação educativa estão unidos entre si, para proporcionar numa 

escola inclusiva um ambiente mais frutífero para os alunos em que todos 
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aprendem entre si. Esta união fará com que cada aluno seja olhado como 

único, e consequentemente será respeitado e aprenderá a respeitar. Este 

modelo de escola prevê que os alunos aprendam a viver em comunidade, 

respeitando os demais fomentando sempre o respeito, a interajuda e elevando 

a sua autoestima. 

 

A Liderança (Correia, 2013b:33-34) é um ponto forte da escola inclusiva. Esta 

está diretamente ligada aos órgãos diretivos, pois são estes que têm o papel de 

envolver a comunidade educativa na escola inclusiva e de partilhar 

responsabilidades com todo o corpo educacional da mesma no que diz respeito 

à planificação e à conquista do sucesso escolar de todos os alunos. Cabe 

também à direção planear a inclusão dos alunos sob a responsabilidade de 

anteriormente preparar toda a comunidade escolar – pessoal docente, não 

docente, alunos, pais e encarregados de educação – para que todos se sintam 

integrados neste processo, evitando assim o individualismo. É também 

fundamental que a direção partilhe a sua liderança dando espaços aos outros 

intervenientes no processo educativo para a discussão de propostas, 

apresentação de problemas e resolução dos mesmos. 

 

Posto isto, a direção deverá criar pelo menos duas equipas: as equipas de 

planificação inclusiva e as equipas de colaboração também conhecidas como 

equipas de apoio educativo. No que diz respeito às equipas de planificação 

inclusiva é a estas que cabe planear, dinamizar e avaliar o projeto da escola 

que conduz à inclusão.  

 

Estas equipas deverão ser formadas por um representante direção, um 

educador, um professor representante de cada ciclo do ensino básico, um 

professor de cada ano do ensino secundário, um professor do ensino especial 

e um elemento da associação de pais. As equipas de colaboração definem 

num processo inicial, as características dos alunos com necessidades 

educativas especiais, bem como averiguam e definem as respostas que são 

necessárias dar aos mesmos. O trabalho desta equipa é feito pela união de 

esforços entre dois professores e/ou educadores, mas também poderá ser 

composta por agentes educativos, pais ou tutores sempre com o objetivo de 
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encontrar respostas adequadas às necessidades do aluno com NEE no seu 

dia-a-dia. 

 

Uma vez que as equipas de colaboração são caracterizadas pelo trabalho em 

uníssono, estas devem reunir-se frequentemente para poderem elaborar 

planificações para o aluno com NEE. (Correia, 2013b:35). Ambas as equipas 

trabalham de forma a proporcionar ao aluno com necessidades educativas 

especiais o maior número de experiências para que este tire o maior partido 

das suas capacidades. 

 

A Colaboração e Cooperação: pretende que tanto o pessoal docente como o 

discente trabalhe em uníssono como forma de apoiarem e proporcionarem ao 

aluno com NEE uma aprendizagem mais significativa. Ambos devem ter um 

papel ativo em todo o processo de aprendizagem do aluno com NEE. Neste 

processo é desejável que o professor deixe de ser o único interveniente no 

processo educativo da criança e que passe a ser mais um dos intervenientes. 

Desta forma o professor fica encarregue de transmitir aos demais 

conhecimentos e estratégias que ache adequadas, tendo em conta os 

conhecimentos que tem sobre o aluno. Assim, e em conjunto, ambiciona-se 

que haja uma partilha de experiências e que se unifiquem esforços entre 

professores, psicólogos, técnicos, auxiliares e pais. (Correia, 2013b:36).  

 

É fundamental que a equipa disponha de um tempo conjunto para refletir e 

avaliar este processo. Os pais deverão ser parte integrante do mesmo sendo 

eles o ponto fulcral da tomada de decisões. Só depois de consolidada esta 

interação será possível passar-se para a inclusão na comunidade onde o aluno 

com NEE está inserido, quer seja a nível humano como a nível técnico 

(terapeutas, médicos, psicólogos). (Correia, 2013b:37) 

 

Quando é referida a Flexibilidade curricular e serviços presentes nas escolas, 

esta prende-se com o facto de numa escola inclusiva e, sempre que 

necessário, poder recorrer a apoios técnicos (psicólogos, terapeutas,…). 

Porém, é fundamental que haja a noção de que não deverá ser exigido a este 

mesmo aluno que cumpra todas as exigências presentes no currículo. Assim, o 
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currículo do aluno deverá ser flexível indo ao encontro das suas características 

e necessidades, de forma a tornar as aprendizagens mais significativas para o 

aluno e ao mesmo tempo mais estimulantes e proveitosas. Como forma de 

complementar esta inclusão, existem estratégias como o ensino direto, a tutoria 

entre pares, o ensino através de computadores que se apresentam como 

estratégias facilitadoras de aprendizagens para alunos portadores de NEE. 

(Correia, 2013b:37). 

 

No que se refere a Serviços há que, mais uma vez, ter em atenção que estes 

alunos com NEE necessitam de um acompanhamento individualizado, bem 

como um apoio mais personalizado. Este apoio é extensível tanto à área 

académica como ao apoio psicológico, social, terapêutico ou médico, cabendo 

ao responsável pela criança, neste caso ao professor, em conjunto com a 

equipa técnica, definir quais os serviços mais adequados ao aluno portador de 

NEE. Estes serviços podem ser: transporte do aluno; terapia da fala; 

fisioterapia; terapia ocupacional; psicologia; audiologia; Serviços escolares de 

saúde; meios tecnológicos; educação física; as expressões; entre outros, que 

têm como objetivo maximizar as capacidades do aluno com NEE. (Correia, 

2013b:37-38). 

 

A aposta na Formação é a base de uma escola inclusiva, pois para que a 

inclusão de alunos com NEE seja feita da melhor forma possível, é crucial que 

todos os intervenientes no processo educativo e social da criança estejam 

informados, atentos e despertos para as características do mesmo. Os 

professores e ajudantes de ação educativa que vão trabalhar diretamente e de 

forma continua com o aluno, deverão ter uma formação específica para que 

desta forma estes percebam a patologia do aluno, as características e as 

estratégias que deverão ser utilizadas. Todo este processo leva o professor a 

repensar as suas estratégias educativas e, em muitos casos a alterá-las. Tais 

alterações fazem parte do enriquecimento profissional do docente, pois cabe a 

este adequar a sua metodologia aos alunos com quem trabalha. 

Consequentemente estes profissionais tornam-se pró-ativos neste processo, 

pois estes passam a ter um papel crucial no processo ensino-aprendizagem, 

bem como a na implementação de práticas inclusivas no contexto escolar. 
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Contudo toda a comunidade escolar deverá ser incluída neste processo, para 

que a entrada do aluno com NEE seja o mais harmoniosa possível, pois se 

todos estiverem sensibilizados será mais fácil apoiar o aluno. (Correia, 

2013b:38-39). 

 

Os Serviços de Educação Especial têm como principal função dar um apoio 

especializado a crianças com Necessidade Educativas Especiais, de forma a 

potenciar todas as suas características para conseguir com que esta tire o 

máximo partido das suas potencialidades. Atualmente nas escolas, os serviços 

educacionais especializados, que são uma ramificação dos serviços de 

educação especial, prestam apoio de forma mais indireta a estes alunos 

através de professores de educação especial. Estes serviços, concentram as 

suas ações no apoio à família da criança, ao professor responsável, na 

contribuição na preparação de delineamento de estratégias a utilizar com estes 

alunos, entre outras. Na equipa Multidisciplinar, onde estão concentrados todos 

os técnicos que trabalham com determinado aluno, o papel do professor de 

educação especial é, segundo Correia (2013b:40): 

- Modificar (adequar) o currículo comum para facilitar a aprendizagem da 

criança com NEE; 

- Propor a ajuda suplementar e serviços de que o aluno necessite para 

ter sucesso na sala de aula e fora dela; 

- Alterar as avaliações para que o aluno possa vir a mostrar o que 

aprendeu; 

- Estar ao corrente de outros aspetos do ensino, designadamente do 

ensino individualizado, que possam responder às necessidades do aluno. 

 

Ainda quanto ao seu desempenho profissional (trabalho com professores, 

alunos ou outros profissionais), o professor de educação especial deve: 

- Colaborar com o professor de turma (ensino em cooperação); 

- Efetuar trabalhos de consultoria (a professores, pais, outros 

profissionais de educação); 

- Efetuar as planificações em conjunto com professores de turma; 

- Trabalhar diretamente com o aluno com NEE (na sala de aula ou sala 

de apoio a tempo parcial, se determinado no PEI do aluno).  
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O apoio do professor de educação especial é crucial para o desenvolvimento 

dos alunos, tanto como para as equipas multidisciplinares. 

 

Por último, falta referir os Apoios Educativos que são prestados na escola, e 

têm como objetivo fazer cumprir a planificação estipulada para o aluno com 

NEE. Nestas planificações, estão descritas as metas a atingir com o aluno com 

NEE que, na maioria das situações, estão destinadas à preparação do mesmo 

para a sua inserção futura na sociedade dando-lhe autonomia e 

responsabilizando-o. Correia afirma que as pessoas que devem adaptar tais 

apoios e ajudar o aluno a concretizá-los são os assistentes de ação educativa e 

os professores de apoio. (2013b:41) 

 

Perante estes aspetos fundamentais, podemos dizer que em termos das 

condições organizacionais, para se chegar ao sucesso da escola inclusiva é 

necessário também, que ocorram uma série de mudanças nível da estrutura e 

do funcionamento das escolas. Na opinião de Correia, a educação inclusiva 

requer: uma planificação sistemática e flexível, apoiada num conjunto de 

parâmetros dos quais destacamos a filosofia seguida pela escola, as 

características dos líderes, os recursos e os apoios disponíveis e as estratégias 

de intervenção e avaliação. (2013b:17) 

 

3.3 – Os recursos humanos 

As mudanças a que foi submetida a escola, fazem dela um local de grande 

importância para a sociedade, pois todos os membros passam por ela 

obrigatoriamente vários anos. Hoje, ninguém é afastado da escola e, este 

aspeto marca a nova realidade escolar, pois os apelidados maus alunos, 

difíceis, desinteressados, indisciplinados permanecem na escola mais tempo. A 

escola tem agora de criar mecanismos para que enquanto a frequentarem, 

todos os alunos obtenham aproveitamento escolar e preparação para a vida 

pós-escolar. (César, 2003:120). 

 

Uma vez que a inclusão depende em grande parte dos intervenientes diretos 

com os alunos, ou seja, os professores e os assistentes operacionais e, como 
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consequência das mudanças a que a escola foi submetida, o papel e o estatuto 

social do professor sofreram algumas mudanças. O professor, tem agora de se 

confrontar com uma população estudantil que abrange todos os alunos, sem 

seleções e sem eliminações. 

 

Tendo em conta a Declaração de Salamanca, o papel do professor nas 

mudanças que acalenta, passa por: abordar a necessidade do corpo docente 

estar devidamente preparado para acompanhar os princípios da inclusão e de 

os implementarem nas suas práticas educativas diárias; afirmar a necessidade 

de formação inicial e contínua dos docentes e das parcerias com universidades 

e instituições; realçar a necessidade de se munirem as escolas e o corpo 

docente com recursos que permitam adaptar as suas práticas às necessidades 

e capacidades de cada aluno. O professor é apresentado como a peça-chave 

para a mudança de atitude face à inclusão de alunos com NEE nas salas de 

aulas. Da sua postura, mentalidade, empenho e vontade dependem 

diretamente os alunos com NEE nas escolas no que concerne à sua inclusão. 

 

A dificuldade de mudança e de quebra com o passado prende-se diretamente 

com o facto de o professor e a escola em si não estarem habituados a terem de 

dar resposta a todos os alunos, pois nunca foram ensinados e acautelados 

para tal. A educação inclusiva implica que o professor se avalie e seja avaliado, 

trabalhe em equipa e, principalmente, coopere com vários parceiros para o 

sucesso de todos os seus alunos, independentemente das suas capacidades e 

habilidades. (Ainscow, 1995:54). Assim, o novo paradigma a nível da educação 

pressupõe a existência de reuniões multidisciplinares que permitam transmitir 

informações, traçar objetivos e competências entre os vários intervenientes e 

responsáveis educativos dos alunos (Nielsen, 1999:86). 

 

Todos estes indicadores devem ser apropriados, quer por professores do 

ensino regular, quer por professores de educação especial, devendo trabalhar 

e colaborar em equipas pluridisciplinares capazes de diagnosticar, planificar e 

intervir de modo concertado e eficaz. A qualidade do processo de ensino 

acarreta a necessidade de um trabalho concertado e cooperativo para que se 

possam analisar as necessidades, planificar e avaliar conjuntamente as 
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necessidades de cada escola e constituir um verdadeiro projeto educativo de 

escola (Vieira, 1999:18), onde todos são cooperantes e conscientes do papel 

que desempenham. A escola e o professor terão agora que compreender que a 

educação deve ser uma educação para todos, pois todos têm direito a ela 

(Roldão, 1998:158), passa agora por criar respostas ao nível da formação. 

 

A formação de professores, independentemente de ser inicial ou contínua, 

deve ir ao encontro das necessidades dos próprios professores, responder às 

suas inquietações e resistências para que efetivamente as suas práticas 

mudem e se implemente nas salas de aulas uma educação inclusiva (Silva, 

2010:10). Por ser uma das tarefas mais desafiantes para o professor conseguir 

ensinar alunos com NEE, é preciso investimento de professores e de outros 

técnicos. Daí que seja fundamental a formação para um desenvolvimento 

profissional constante e atualizado. 

 

Conhecemos as dificuldades e resistências que todos apresentamos perante o 

diferente ou desconhecido, as realidades não vivenciadas são difíceis de serem 

concetualizadas. A formação inicial terá que incutir nos professores a 

necessidade de olhar a realidade de modo mais abrangente e tolerante, 

desafiando-os a promover nas suas atitudes estratégias e práticas educativas 

promotoras do sucesso escolar de todos os alunos (AEDEE, 2009:26). 

 

A propósito da responsabilidade de todos e as consequentes dificuldades em 

reajustar antigas práticas com as práticas inclusivas por parte dos professores 

e todos os que participam no processo educativo, Costa, alega que tudo isto 

constitui um “desafio que se coloca a todos nós, [devemos] analisar quais são 

as barreiras que se opõem à existência de escolas e de salas de aula eficazes 

para todas as crianças e assumir a coragem de as derrubar”. (1999:36) 

 

Dada a importância dos docentes do ensino regular e de educação especial no 

trajeto de cada aluno, cabe aos educadores o papel de fazerem um 

levantamento das barreiras existentes e, em conjunto e de modo interativo, 

derrubá-las, pois o êxito dos alunos depende do ajustamento das práticas e 

atitudes educativas dos docentes. 
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A superação das barreiras fará com que todos beneficiem e não apenas os 

alunos com NEE, pois os alunos sem NEE apreendem melhor valores e 

atitudes positivas perante o outro diferente (AEDEE, 2007:35), porque 

vivenciam na sua vida escolar diária tais ensinamentos significativos, que 

resultam da convivência, colaboração e cooperação entre pares e farão com 

que estes cidadãos do futuro sejam mais favoráveis à participação de todos na 

sociedade (Morgado, 2003:80). 

 

Tudo o que possa comprometer as atitudes favoráveis dos professores, terá de 

ser efetivamente reforçado pela formação, mas também se deve fornecer aos 

professores e restantes agentes educativos recursos que permitam melhorar as 

condições a fim de darem melhores respostas. Os recursos devem possibilitar 

munir cada docente de “um conjunto de competências, de conhecimentos, de 

abordagens pedagógicas, de métodos, de materiais e de tempo (AEDEE, 

2003:5). 

 

Perante as mudanças que a educação inclusiva exige da escola, dos vários 

intervenientes e, principalmente dos professores, estes últimos devem ser 

flexíveis na forma como olham para a escola, para o ensino e para os alunos 

de hoje, de modo a que todos os discentes tenham realmente possibilidade de 

realizar um percurso escolar com aproveitamento adequado às suas 

capacidades e interesses. Nesta medida, o professor terá de se afastar das 

ideias ulteriores enraizadas que cultivavam a seleção e exclusão de alunos e 

do trabalho individual.  

 

A educação inclusiva requer o reconhecimento dos alunos como heterogéneos, 

o planeamento das atividades, a cooperação e o ensino cooperativo devem ser 

fatores facilitadores para a implementação da educação inclusiva que acarreta 

mudanças nas atitudes e nas práticas educativas. Assim, as atitudes negativas 

dos professores, e principalmente os professores do ensino secundário, para 

quem a educação especial é algo muito recente, perante a educação inclusiva, 

nomeadamente no que diz respeito à inclusão dos alunos com NEE nas 

escolas regulares devem ser debatidas e exploradas com o intuito de serem 
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apaziguadas para que a educação possa chegar a todos e com resultados 

desejados por todos e por cada um em particular. 

 

Tal como os professores, o pessoal não docente, e principalmente os 

assistentes operacionais, também desempenham um papel muito importante 

no acompanhamento dos alunos com NEE. Daí que, seja importante, também 

para estes operacionais, formação adequada para que possam ter atitudes 

mais inclusivas. 
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Parte II  – Componente Empírica 

Capítulo IV - Metodologia 

4.1 – Problemática e sua Contextualização 

A definição de uma problemática de estudo supõe um olhar sobre uma 

realidade vulnerável mas com “potencialidades de desenvolvimento, (…) um 

conhecimento alargado da dimensão do problema” em estudo (Guerra, 

2007:131). De acordo com a mesma autora, observar a realidade presente é 

tentar interpretá-la em relação à compreensão do passado e à conceção de um 

futuro desejável. 

Desde a Declaração de Salamanca que se abriu o caminho para a educação 

inclusiva, permitindo assim, a inclusão de crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais nas escolas do ensino regular. 

No caso de Portugal, podemos dizer que é a partir da publicação do Decreto-

Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, que se dá um maior impulso à escola inclusiva. 

Com a publicação da Lei nº 85/2009, de 27 de agosto, há uma alteração 

profunda no sistema educativo, relativamente à população que vai passar a 

frequentar as escolas deste nível de ensino, e a todas as novas situações com 

que a escola passará a lidar. Em suma, vai modificar radicalmente o perfil da 

comunidade educativa no ensino secundário. 

A mudança nos modos de agir e de estar, a forma de abordar os conteúdos, 

algumas modificações aos próprios programas, serão apenas algumas das 

estratégias a que iremos assistir, independentemente da vontade política ou do 

nível de preparação das instituições. A própria conceptualização da escola 

como local de aprendizagem, e do ensino secundário como porta de entrada 

para o mundo universitário, serão forçosamente alteradas, veremos em que 

espaço de tempo e a que preço. Toda a lógica do ensino secundário terá que 

ser reorganizada, num modo de agir adaptado à diversidade da nova 

população. 

Como a Lei nº 85/2009, de 27 de agosto, também se aplica aos alunos com 

necessidades educativas especiais, são lançados novos desafios às escolas, 
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aos professores e comunidade educativa em geral, porque até então os alunos 

com necessidades educativas especiais, principalmente os que apresentavam 

problemáticas mais graves não prosseguiam os seus estudos para além do 9º 

ano de escolaridade e dos 15 anos de idade. 

Com base nesta imposição legal e nos pressupostos da educação inclusiva 

proclamados pela Declaração de Salamanca, as conceções em torno do 

Ensino Secundário devem ser alteradas, pois o Ensino Secundário não pode 

continuar a ser um nível de ensino que faz triagem dos alunos e que traça o 

perfil do aluno ideal, pleno de competências e de potencialidades sem que 

exista uma adaptação aos alunos reais. Daí que, as últimas diretrizes políticas 

vão no sentido de que a educação inclusiva seja uma realidade neste nível de 

ensino. 

Para tal consideramos ser necessário que todos os membros da comunidade 

escolar modifiquem a sua atuação ao nível da vontade, empenho e 

participação para incutir a educação inclusiva nas escolas regulares. 

O presente estudo foi pensado tendo em conta a escola inclusiva e os 

princípios associados à mesma nos dias de hoje, tentando perceber se a 

mesma é uma realidade ou ainda é uma utopia. 

 

No início de uma investigação, Bell, recomenda que se proceda a um 

levantamento das publicações e estudos recentes sobre a temática em causa, 

para que desta forma seja pertinente a problemática escolhida. (1997:31). 

Reforçando a ideia de fazer um levantamento sobre o que já foi feito, Tuckman 

acrescenta que: 

“Mais importante ainda é o facto desse trabalho poder e dever vir a constituir um 

trampolim para o trabalho subsequente que se venha depois a consultar sobre o 

anterior, aprofundando-o (…) Um trabalho realizado anteriormente deveria sugerir 

e alicerçara o valor científico de um outro estudo não previamente desenvolvido 

(2012:122-123). 

Tendo em conta este princípio, para além da revisão da literatura, tivemos o 

cuidado de consultar estudos realizados neste âmbito, para uma melhor 

compreensão da problemática da inclusão, em especial estudos que 

contemplassem a temática da inclusão no Ensino Secundário.  
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Percebemos então que seria importante tratar esta temática do ponto de vista 

das acessibilidades e também da conceção dos professores e assistentes 

operacionais face à inclusão dos alunos. 

 

4.2 – Modelo de Investigação 

Na fase metodológica, o investigador, segundo Tuckman (2012:110), deve 

descrever os métodos e técnicas utilizadas na sua investigação com a 

finalidade de responder às questões e objetivos da investigação a que se 

propôs. 

A investigação fornece ao investigador dados quantitativos e/ou qualitativos 

que terão de ser interpretados e compreendidos como um, entre muitos, 

olhares sobre a realidade educativa (Tuckman, 2012:111).  

De acordo com as características do nosso estudo estamos perante uma 

investigação que assenta na metodologia do estudo de caso. 

O estudo de caso, visa um sujeito, um grupo de sujeitos ou uma instituição , e 

na opinião de Sousa, apresenta limitação ao nível da impossibilidade  de se 

poder estabelecer generalizações, no entanto, poderá permitir possibilidades 

relativamente à problemática analisada, levando à formulação de problemas 

mais precisos em estudos posteriores, para uma possível generalização dos 

resultados. (2007:25). 

O estudo de caso visa retratar a realidade de uma forma completa e profunda, 

procurando o investigador revelar a multiplicidade de dimensões presentes na 

situação em estudo. 

Este tipo de estudo, ao incidir sobre uma organização específica, neste caso a 

Escola Secundária de Moura, procura compreender os atores individuais e 

coletivos no contexto educacional em que se situam. 

O estudo segue uma abordagem de natureza qualiquantitativa de cariz 

descritivo e exploratório, recorrendo a técnicas de análise quantitativa através 

da aplicação de estatísticas elementares, no entanto, também de certa forma 
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toca uma abordagem de natureza qualitativa, uma vez que utilizamos uma 

grelha de observação, para avaliação das acessibilidades à escola. 

Demos ênfase à pesquisa de abordagem quantitativa, por julgarmos ser a que 

melhor se adapta ao nosso estudo. 

 

4.3 – Questões de Partida 

Enunciada a problemática, o passo seguinte consistiu na definição, o mais 

precisa possível, do que se queria saber ou conhecer. Ou seja, formulámos a 

pergunta à qual, através da nossa investigação, procurámos dar resposta. 

Conscientes da relevância da formulação de uma boa pergunta de partida, 

enquanto “primeiro fio condutor da investigação” (Quivy & Campenhoudt, 

2008:44), tivemos em consideração as caraterísticas a que esta deve obedecer 

para desempenhar corretamente a sua função, nomeadamente as seguintes, 

apontadas por Quivy e Campenhoudt: 

 

a pergunta de partida deve apresentar qualidades de clareza: ser precisa, ser 

concisa e unívoca; de exequibilidade: ser realista; e de pertinência: ser uma 

verdadeira pergunta, abordar o estudo do que existe, basear o estudo da 

mudança no do funcionamento; ter uma intenção de compreensão dos 

fenómenos estudados. (2008:14). 

 

De acordo com Quivy & Campenaudt, o investigador deve obrigar-se a 

escolher um fio condutor tão claro quanto possível, para que o seu trabalho se 

estruture com coerência. Nesse sentido, e de acordo com os mesmos autores 

uma boa questão de partida deve poder ser tratada. Deve-se poder trabalhar 

eficazmente a partir dela e, deve ser possível fornecer elementos para lhe 

responder. Assim, e tendo em conta o estudo que pretendemos fazer surge a 

seguinte questão de partida: 

 A Escola Secundária de Moura é uma escola inclusiva para os alunos com 

necessidades educativas especiais? 

Partindo desta questão inicial traçamos os objetivos para o presente estudo. 
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4.4 – Objetivos do Estudo 

4.4.1 – Objetivo Geral 

- Analisar as condições da inclusão dos alunos com necessidade educativas 

especais na Escola Secundária de Moura. 

4.4.2 – Objetivos Específicos 

- Verificar se a escola secundária em estudo está, do ponto de vista físico e 

material, preparada para receber todos os alunos; 

- Analisar se os docentes da escola secundária em estudo consideram que a 

escola está preparada, do ponto de vista físico, material, organizacional e 

humano para receber os alunos com NEE; 

- Verificar se os docentes estão cientes da lei em vigor relativamente às NEE; 

- Clarificar a opinião dos docentes em relação ao processo de inclusão de 

alunos com NEE na comunidade escolar, ao envolvimento dos pais de alunos 

com NEE na comunidade escolar e ao tipo de colaboração entre docentes e 

entre docentes e técnicos; 

- Analisar as atitudes manifestadas pelos docentes perante a inclusão de 

alunos com NEE nas escolas secundárias.  

- Verificar, na opinião dos docentes, as necessidades de formação; 

- Analisar a conceção dos docentes sobre a inclusão; 

- Identificar, na opinião dos docentes, o que falta para que a escola responda 

com eficácia aos alunos com NEE.  

- Analisar se os assistentes operacionais da escola secundária em estudo 

consideram que a escola está preparada, do ponto de vista físico, material, 

organizacional e humano para receber os alunos com NEE; 

- Clarificar a opinião dos assistentes operacionais em relação ao processo de 

inclusão de alunos com NEE na comunidade escolar, ao envolvimento dos pais 
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de alunos com NEE na comunidade escolar e ao tipo de colaboração entre 

assistentes operacionais e técnicos; 

- Analisar as atitudes dos assistentes operacionais perante a inclusão dos 

alunos com NEE nas escolas secundárias; 

- Verificar, na opinião dos assistentes operacionais, as necessidades de 

formação; 

- Analisar a conceção dos assistentes operacionais sobre a inclusão; 

- Identificar, na opinião dos assistentes operacionais, o que falta para que a 

escola responda com eficácia aos alunos com NEE. 

 

4.5 – Participantes 

O presente estudo realiza-se na Escola Secundária de Moura, no distrito de 

Beja. Os participantes são os docentes e assistentes operacionais em funções 

na escola. 

4.5.1 – Caracterização da Escola 

A escola é de tipologia Secundária/3, tem atualmente 543 alunos dos quais 18 

são alunos com NEE. Tem 61 professores, sendo 1 de Educação especial, tem 

também o serviço de psicologia com uma psicóloga. Ao nível de pessoal não 

docente tem 6 assistentes administrativos e 14 assistentes operacionais. 

A Escola Secundária de Moura, foi criada pelo Decreto nº 41744, de 19 de 

julho de 1958, designava-se à altura por Escola Industrial e Comercial de 

Moura. Ao longo dos anos teve outras denominações, no entanto a partir de 

2007, com a publicação do Decreto-Lei nº 299/2007 de 22 de agosto, passou a 

utilizar a denominação de Escola Secundária de Moura, designação que ainda 

é mantida, através da Portaria nº 30/2014, de 5 de fevereiro. 

Trata-se de um edifício de construção antiga, que recentemente foi 

intervencionado pela empresa Parque Escolar, que requalificou o edifício e o 

espaço envolvente. 
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As obras de requalificação foram realizadas durante três anos e finalizadas em 

2014. Atualmente a escola é composta por cinco edifícios interligados por 

corredores, escadas e passadiços e um campo de jogos polivalente coberto e 

aberto. 

A demolição de alguns edifícios e construção de outros e respetivos elementos 

de ligação permitiram criar espaços de recreio, pavimentados, ajardinados e 

arborizados. 

O edifício principal, agora reorganizado, mantém os três pisos e aglutina no r/c 

funções sociais e orgânicas de direção e administração e nos pisos superiores 

salas de aula normais, de informação e tecnologia, multiusos e sala de 

professores. 

O edifício do ginásio manteve-se, mas atualmente no piso térreo tem 

instalações sanitárias, vestiários, balneários, lavandaria, arrumos e sala de 

teatro que tem ligação para um palco e anfiteatro exteriores. 

Foram criados três edifícios novos que se articulam com o principal e o ginásio 

Um contém espaços para laboratórios, atividades artísticas, tecnológicas e 

desportivas, estas associadas ao campo desportivo polivalente no exterior. 

Outro dos edifícios novos, de arquitetura orgânica, destinou-se ao refeitório e 

respetivos espaços de cozinha e economato. 

O terceiro edifício interliga-se com o principal e o ginásio e é ocupado pela 

biblioteca, sala de música e terraço ajardinado no piso superior. 

No entanto, algumas das propostas do projeto inicial, por força dos cortes 

orçamentais, não foram comtempladas, como por exemplo as oficinas. 

Podemos ver no anexo 5 a tabela resumo dos espaços funcionais disponíveis 

na escola atualmente. 

Poderemos verificar posteriormente que neste projeto de requalificação houve 

a preocupação de contemplar as condições físicas em termos de 

acessibilidades, tanto no exterior como no interior do estabelecimento de 

ensino e, também, ao nível das condições materiais. 
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4.5.2 – Caracterização da Amostra 

Para o estudo recorremos ao método de amostragem não casual, tendo em 

conta que a amostra foi escolhida por conveniência, trata-se de uma amostra 

do tipo não probabilístico. 

A amostragem por conveniência apresenta vantagem por não haver 

necessidade de sortear e de agrupar os participantes para constituir a amostra, 

dado que já se encontram agrupados. No entanto, este tipo de amostra revela 

a desvantagem de os resultados obtidos não serem passíveis de 

generalização. (Coutinho, 2014:49). 

Os participantes no estudo estão divididos em dois grupos, um formado pelos 

61 docentes e o outro formado pelos 14 assistentes operacionais. 

Relativamente aos docentes, podemos verificar que dos 61 inquiridos, 36,1% 

(n=22) são do género masculino e 63,9 % (n=39) são do género feminino 

 
Gráfico 1 – Docentes Inquiridos Segundo o Género 
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Quanto à idade dos inquiridos situa-se no intervalo entre os 35 e os 62 anos, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

 Frequência Percentagem 

[35 a 40 anos] 14 23,0 

[41 a 50 anos] 20 32,8 

[51 a 62 anos] 27 44,3 

Total 61 100,0 

Tabela 1 – Distribuição dos Inquiridos Segundo a Idade 

 

Quanto à formação académica dos docentes, podemos verificar que apenas 

1,6 % (n=1) não em licenciatura ou mais habilitação. 
 

 

 Frequência Percentagem 

Bacharelato 1 1,6 

Licenciatura 43 70,5 

Pós-Graduação/Especialização 6 9,8 

Mestrado 10 16,4 

Doutoramento 1 1,6 

Total 61 100,0 

Tabela 2 – Distribuição dos Inquiridos Segundo a Formação Académica 

 

 

Já quanto ao tempo de serviço, podemos verificar que os inquiridos possuem 

entre os 7 e os 40 anos de serviço, sendo que a maior percentagem se verifica 

nos grupos entre os 16 a 20 anos e 21 a 30 anos. 

 

 Frequência Percentagem 

[7 até 15 anos] 7 11,5 

[16 a 20 anos] 19 31,1 

[21 a 30 anos] 19 31,1 

[31 a 40 anos] 16 26,2 

Total 61 100,0 

Tabela 3 – Distribuição dos inquiridos Segundo o Tempo de Serviço 
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Quanto à situação profissional verificamos que 73,8% (n=45) são professores 

do quadro de escola: 

 

 Frequência Percentagem 

QE 45 73,8 

QZP 1 1,6 

Contratado 15 24,6 

Total 61 100,0 

Tabela 4 – Distribuição dos Inquiridos Segundo a Situação Profissional 
 

 

 

Dos inquiridos verificamos que apenas 26,2% tem formação em NEE,  

 

 Frequência Percentagem 

Não 45 73,8 

Sim 16 26,2 

Total 61 100,0 

 
Tabela 5 – Distribuição dos Inquiridos Segundo a Formação em NEE 

 

 

Sobre o conhecimento da Legislação de Educação Especial (Dec. Lei 3/2008), 

podemos verificar que uma larga maioria, 70,5%, conhece essa legislação. 

 

 Frequência Percentagem 

Não 18 29,5 

Sim 43 70,5 

Total 61 100,0 

 
Tabela 6 – Distribuição dos Inquiridos Segundo o Conhecimento da Legislação de Ed. Especial 
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De acordo com o quadro podemos verificar que 63,9% (n=39) dos inquiridos 

tem alunos com NEE.   

 

 

 Frequência Percentagem 

Não 22 36,1 

Sim 39 63,9 

Total 61 100,0 

Tabela 7 – Distribuição dos Inquiridos por quem tem ou não alunos com NEE 
 

 

Relativamente aos assistentes operacionais podemos verificar que dos 14 

inquiridos, 21,43% (n=3) são do género masculino e 78,57% (n=11) são do 

género feminino. 

 

 

Gráfico 2 – Assistentes Operacionais Inquiridos Segundo o Género 
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Quanto a idade dos inquiridos, como podemos verificar o maior número situa-

se na faixa etária acima dos 46 anos de idade, 85,7% (n= 12). 

 Frequência Percentagem 

[30 a 35] 1 7,1 

[36 a 45] 1 7,1 

[46 a 55] 8 57,1 

[56 a 65] 4 28,6 

Total 14 100,0 

Tabela 8 – Distribuição dos Inquiridos Segundo a Idade 
 

 

Ao nível das habilitações académicas verificamos que 71,4% (n=10), ou seja 
uma larga maioria possuí o 12º ano. 

 Frequência Percentagem 

9º Ano 3 21,4 

11º Ano 1 7,1 

12º ano 10 71,4 

Total 14 100,0 

Tabela 9 – Distribuição dos Inquiridos Segundo a Formação Académica 
 

 

Quanto ao tempo de serviço, verificamos que a maior percentagem se situação 

no intervalo dos 11 a 20 anos de serviço, 64,3% (n=9). 

 Frequência Percentagem 

[até 10 anos] 2 14,3 

[11 a 20 anos] 9 64,3 

[21 a 30 anos] 2 14,3 

[31 a 45 anos] 1 7,1 

Total 14 100,0 

Tabela 10 – Distribuição dos Inquiridos Segundo o Tempo de Serviço 
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Da observação que fazemos da situação profissional, verificamos que 85,7% 
(n=12), praticamente a quase totalidade dos inquiridos tem um contrato a termo 
indeterminado. 

 Frequência Percentagem 

Contrato Termo Indeterminado 12 85,7 

Contrato Termo Resolutivo 2 14,3 

Total 14 100,0 

Tabela 11 – Distribuição dos Inquiridos Segundo a Situação Profissional 
 

Relativamente à formação em NEE, podemos verificar que dos 14 inquiridos 
apenas 14,3% (n=2) tem formação em educação especial. 

 Frequência Percentagem 

Não 12 85,7 

Sim 2 14,3 

Total 14 100,0 

Tabela 12 – Distribuição dos Inquiridos Segundo a Formação em NEE 
 

 

4.6 – Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 

De acordo com Bogdan e Biklen dados são “materiais em bruto que os 

investigadores recolhem do mundo que se encontram a estudar; são os 

elementos que formam a base da análise.” (1994:149). 

Percebemos que “a agenda de um investigador desenvolve-se a partir de 

várias fontes”, (Bogdan e Biklen, 1994:85). Essas fontes vão dar-nos o maior 

número de informação significativa para o estudo. “Os dados incluem os 

elementos necessários para pensar de forma adequada e profunda acerca dos 

aspetos da vida que pretendemos explorar.” (Bogdan e Biklen, 1994:149).  

 

Deste modo, para este estudo foram utilizados dados substantivos adquiridos 

através das técnicas de recolha de dados, nomeadamente: inquéritos por 

questionário e uma cheklist (grelha de observação). 

O inquérito por questionário é uma técnica de recolha de dados em que o 

investigador e inquiridos não interagirem em situação presencial, e que 
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pretende dar resposta a um determinado problema. Baseia-se geralmente 

numa série de questões a serem aplicadas a uma amostra representativa do 

grupo que se pretende estudar. 

  

Para Quivy e Campenhoudt  o inquérito por questionário consiste em colocar a 

um conjunto de inquiridos uma série de perguntas relativas “às suas opiniões, à 

sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas 

expectativas, ao seu nível de conhecimento”, (2008:33) “ou de um problema, 

ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse aos investigadores” 

(2008:160). 

 

Os dados recolhidos são de fácil tratamento, visto que as respostas, em 

particular as fechadas, possibilitam uma fácil quantificação dos resultados. É 

uma técnica que permite o anonimato dos indivíduos inquiridos, facto que será 

“positivo para a credibilidade dos dados obtidos, uma vez que o sujeito poderá 

sentir-se mais à vontade”. (Lima e Vieira, 1997:80).  

 

É bastante utilizado por ser bastante prático, pois como Bell, afirma “os 

inquéritos constituem uma forma rápida e relativamente barata de recolher 

determinado tipo de informação”. (1997:100). O mesmo autor refere que a 

“conceção de um inquérito só será atingida depois de ter realizado todo o 

trabalho preliminar relacionado com o planeamento, consulta e definição exata 

da informação que necessita de obter” (1997:99). 

 

Para recolher a informação junto dos docentes e dos assistentes operacionais, 

escolhemos como instrumento, o inquérito por questionário. Este instrumento 

por norma é um método de recolha de dados que é facilmente preenchido, 

pelos participantes do estudo, uma vez que, e de acordo com Quivy & 

Campenhoudt, o questionário contém habitualmente perguntas com respostas 

previamente codificadas, o que leva os respondentes a terem de escolher uma 

resposta entre as que são propostas. Além disso, o tratamento da informação 

recolhida é facilitado e a análise de correlação são potenciadas pela 

multiplicidade de dados obtidos. (2008:20). 
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A grelha de observação tem como objetivo verificar os pontos fulcrais em 

teremos de acessibilidade para uma escola, e tem por base o Decreto-Lei nº 

163/2006, de 8 de agosto. Com esta grelha será possível observar o espaço 

escolar e recolher informações à luz da legislação em vigor. 

De acordo com Quivy & Campenhoudt “a observação direta é o método de 

investigação que permite recolher as informações no momento em que se 

produzem e em si mesmos, sem a mediação de um documento ou de um 

testemunho”. (2008:23). 

Os instrumentos escolhidos para o nosso estudo, por considerarmos que se 

adequavam ao mesmo e também por já terem sido devidamente testados e 

aplicados, foram os utilizados no estudo de Silva, M. (2015). 

Para o uso dos mesmos procedemos ao pedido de autorização à autora do 

estudo, que gentilmente concedeu essa autorização, conforme consta do 

anexo nº 1. 

A cheklist, que pretende recolher informação sobre a escola e sobre as 

acessibilidades e condições materiais, é composta por duas partes. 

A primeira parte faz uma breve caraterização da escola. A segunda parte 

procura recolher informação sobre as acessibilidades no exterior do 

estabelecimento de ensino, no interior do estabelecimento de ensino e também 

das condições materiais existentes no estabelecimento de ensino.   

Quanto aos questionários aplicados a docentes e a assistentes administrativos, 

são constituídos por duas partes, uma primeira parte que pretende recolher um 

conjunto de informação relacionada com os elementos de identificação 

pertinentes ao estudo, a segunda parte do questionário dos docentes é 

constituída por um conjunto de 38 questões de resposta fechada apresentadas 

numa escala tipo Likert e duas questões de resposta aberta, relacionadas com 

a inclusão de alunos com NEE na escola. No questionário dos assistentes 

operacionais a segunda parte é constituída por um conjunto de 24 questões de 

resposta fechada, apresentadas numa escala tipo Likert e duas questões de 

resposta aberta. 



62 

 

Para aplicação dos questionários e preenchimento da cheklist foi pedida 

autorização ao diretor da escola, que concedeu a devida autorização 

verbalmente.  

Após a autorização procedemos ao preenchimento da cheklist e entrega dos 

questionários aos docentes e assistentes operacionais. Dos questionários 

entregues, foram devolvidos devidamente preenchidos 100% dos mesmos, 

tanto dos docentes, como dos assistentes operacionais. 

Tendo em conta que o questionário também contém questões abertas, 

inicialmente pensámos proceder a uma análise de conteúdo das mesmas, no 

entanto, face as respostas dadas, quer pelos docentes, quer pelos assistentes 

operacionais, considerámos, que o tratamento das mesmas seria fácil de fazer 

através da quantificação, como poderemos observar mais à frente no 

tratamento de dados. 

 

4.7 – Técnicas de Análise de Dados 

A partir da análise de dados, procuramos mostrar os resultados obtidos pelo 

instrumento de recolha de dados utilizado (cheklist e inquérito por questionário) 

e interpretá-lo paralelamente, com base nas várias categorias correlativas com 

os conceitos aclarados no capítulo da Fundamentação Teórica. Bogdan e 

Biklen afirmam que: 

 

a análise de dados é o processo de busca e de organização de transcrições 

de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo 

acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria compreensão 

desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que 

encontrou. (1994:205). 

Para a análise de dados, que será essencialmente de cariz descritiva, 

recorremos ao programa estatístico SPSS (Statiscal Package for Social 

Sciences), uma vez que nos permite a elaboração de análise estatísticas de 

dados, e servindo também como suporte na realização de possíveis análises 

correlativas.  
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Capítulo V – Apresentação e Análise de Resultados 

5.1 – Cheklist (grelha de observação) 

Quanto aos resultados observados através da cheklist, relativos às condições 

físicas e materiais da escola verificámos o seguinte: 

Na parte A – Acessibilidades no exterior do estabelecimento de ensino, e 

relativamente às questões aí colocados está tudo em conformidade com o 

estabelecido no Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, à exceção da 

questão 3.2 que questiona se as rampas de acesso ao edifício para um aluno 

com mobilidade reduzida são apropriadas em extensão, o que se verificou é 

que de facto essas rampas não são apropriadas em extensão, porque têm um 

comprimento superior ao estipulado no supracitado Decreto-Lei, mas tal facto 

deve-se ao desnível do terreno ser acentuado e não permitir outra opção, 

sendo que esta foi a opção mais viável encontrada pela Parque Escolar 

aquando das obras de requalificação. 

Na parte B – Acessibilidades no interior do estabelecimento de ensino, e tendo 

em conta as questões colocadas, estão em conformidade com o estipulado no 

Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, à exceção da questão 3.3 que se os 

alunos com mobilidade reduzida podem circular sem constrangimento, uma vez 

que a sala de aula permite circular com autonomia, o que constatámos foi que 

em algumas salas tendo em conta a disposição do mobiliário, as mesmas não 

permitem que essa circulação com autonomia se faça adequadamente, no 

entanto, são poucas as salas nessas condições. Atualmente a escola não em 

alunos nessas condições, mas caso cheguem à escola essas situações são de 

fácil resolução. 

Na parte C – Condições materiais, podemos verificar que atualmente, e tendo 

em conta a realidade dos alunos com NEE que frequentam a escola, a mesma 

reúne condições materiais adequadas, no entanto, se vierem a frequentar esta 

escola alunos com NEE significativas, será necessário mobiliário, 

equipamentos e programas informáticos adequados às problemáticas. 
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5.2 – Inquérito aos docentes 

Dos questionários aplicados aos docentes apresentamos os resultados obtidos 

e um breve comentário para cada questão colocada. 

Q1 – As condições físicas da escola estão adequadas à inclusão de todos os 

alunos. 

 

De acordo com os dados apresentados, verificamos que uma larga maioria, 44 

inquiridos, ou seja, 72,1 % dos docentes considera que a escola tem condições 

físicas adequadas à inclusão de todos os alunos. 

 

Q2 - Os recursos materiais existentes ao meu dispor (ex: mobiliário adaptado, 

etc.) são insuficientes. 

 

Quanto a esta questão, verificamos que 40 inquiridos, 65,6% dos docentes 

considera que os recursos materiais são insuficientes, no entanto, um número 

significativo 21 inquiridos, 34,5% dos docentes considera que esses recursos 

são suficientes. 

 Frequência Percentagem  

 Discordo Totalmente 2 3,3 
27,9 

Discordo 15 24,6 

Concordo 31 50,8 
72,1 

Concordo Totalmente 13 21,3 

Total 61 100,0  

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 4 6,6 
34,5 

Discordo 17 27,9 

Concordo 37  60,7 
65,6 

Concordo Totalmente 3    4,9 

Total 61 100,0  
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Q3 - Os programas e equipamentos informáticos específicos ao dispor dos 

docentes e outros técnicos especializados são suficientes. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 3 4,9 
72,2 

Discordo 41 67,3 

Concordo 16 26,2 
27,8 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

Neste quadro, podemos verificar que, uma grande parte dos inquiridos, 44, que 

representam 72,2% da amostra considera que os equipamentos não são 

suficientes. 

 

 

Q4 - As escolas têm autonomia face à lei para tomar decisões que 

considerem importantes para os alunos com NEE e para as aplicar. 

 

 

 Frequência Percentagem   

Discordo Totalmente 4 6,6 
52,5 

Discordo 28 45,9 

Concordo 28 45,9 
47,5 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

Esta questão divide os inquiridos de forma que fica muito equilibrada em 

termos de respostas, sendo que 32 inquiridos, 52,5% consideram que a escola 

não tem autonomia face à lei para tomar decisões, enquanto, 29 inquiridos, 

47,5% consideram que a escola tem autonomia para tomar decisões. 
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Q5 - A inclusão de alunos com NEE não faz parte de uma das metas da 

Escola/Agrupamento. 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 10 16,4 
63,9 

Discordo 29 47,5 

Concordo 21 34,4 
36 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

Nesta questão podemos verificar que 39 inquiridos, 63,9% consideram que a 

inclusão faz parte das metas da escola, no entanto um grupo considerável 22 

inquiridos, 36% consideram que a inclusão n faz parte das metas da escola. 

 

Q6 - O Ministério da Educação deveria criar currículos próprios especiais. 

 

  

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 5 8,2 
29,7 

Discordo 7 11,5 

Concordo 34 55,7 
70,3 

Concordo Totalmente 15 24,6 

Total 61 100,0  

 
 

De acordo com a observação ao quadro verificamos que 49 inquiridos, 70,3% 

consideram que o Ministério da Educação deve criar currículos próprios 

especiais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

 
Q7 – O Projeto Educativo da Escola/Agrupamento tem espelhado o 

movimento da escola inclusiva 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 24 39,3 39.3 

Concordo 33 54,1 
60,7 

Concordo Totalmente 4 6,6 

Total 61 100,0  

 

Através da leitura do quadro verificamos que 37 inquiridos, 60,7% consideram 

que o projeto educativo da escola espelha o movimento da escola inclusiva, no 

entanto, 24 inquiridos, 39,3%, um valor significativo tem opinião contrária, 

considerando que esse movimento não está espelhado no projeto educativo da 

escola. 

 

 

Q8 - O currículo comum é importante para os alunos com NEE 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 2 3,3 
45,9 

Discordo 26 42,6 

Concordo 32 52,5 
54,1 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

Nesta questão podemos perceber que os inquiridos respondem de forma muito 

equilibrada, ou seja, 33 inquiridos, 54,1% consideram o currículo comum 

importante para os alunos com NEE, no entanto, 28 inquiridos, 45,9% 

consideram que o currículo comum não é importante para estes alunos. 
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Q9 – A escola não tem autonomia para adequar o Currículo Nacional aos 

seus alunos em particular 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 2 3,3 
49,2 

Discordo 28 45,9 

Concordo 29 47,5 
50,8 

Concordo Totalmente 2 3,3 

Total 61 100,0  

 

De acordo com os resultados obtidos podemos verificar que os docentes estão 

muito equilibrados em termos de resposta, já que 49,2% considera que a 

escola tem autonomia e 50,8% considera que a escola não tem autonomia para 

adequar o currículo nacional aos seus alunos em particular. 

 

 
Q10 – O número de professores de Educação Especial é suficiente face às 

necessidades. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 7 11,5 52,5 

Discordo 25 41,0 

Concordo 27 44,3 47,6 

Concordo Totalmente 2 3,3 

Total 61 100,0  

 

Nesta questão os docentes também dividem as suas opiniões de uma forma 

muito equilibrada em termos de percentagens em que 52,5% considera que o 

número de professores é insuficiente e 47,6% considera que é suficiente. 
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Q11 – O número de outros técnicos especializados (ex: terapeutas da fala, 

terapeutas ocupacionais, etc.) é suficiente nesta Escola/Agrupamento. 

 

Neste quadro verificamos muito claramente que dos inquiridos, 85,2% (n=52), a 

maior parte dos docentes, considera que o número de outros técnicos é 

insuficiente, na verdade na escola não existem estes técnicos. 

 

 

Q12 - O número de assistentes operacionais é suficiente na minha escola. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 28 45,9 
90,2 

Discordo 27 44,3 

Concordo 6 9,8 9,8 

Total 61 100,0  

 

Através da leitura do quadro percebemos que é bem evidente a opinião dos 

inquiridos sobre a falta de assistentes operacionais 90,2% (n=51). 

 

Q13 – É importante haver formação na área das NEE para todos os elementos 

da comunidade escolar. 

 Frequência Percentagem  

Discordo 2 3,3 3,3 

Concordo 21 34,4 
96,7 

Concordo Totalmente 38 62,3 

Total 61 100,0  

Nesta questão facilmente se percebe que os inquiridos consideram necessária 

a formação em NEE para os elementos da comunidade escolar, 96,7% (n=59). 

 

 Frequência Percentagem   

Discordo Totalmente 14 23,0 
85,2 

Discordo 38 62,2 

Concordo 7 11,5 
14,8 

Concordo Totalmente 2 3,3 

Total 61 100,0  
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Q14 – A inclusão de alunos com NEE nas turmas de ensino regular é 

consensual na escola. 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 1,6 
39,4 

Discordo 23 37,8 

Concordo 36 59,0 
60,6 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

Nesta questão verificamos que 60,6% (n=37) considera que a inclusão de 

alunos com NEE é consensual na escola, no entanto 39,4% (n=24) que é uma 

percentagem significativa considera que não é consensual. 

 

Q15 - Adequo os conteúdos programáticos de modo a que os alunos com NEE 

possam partilhá-los com os seus colegas. 

Q16 – As minhas práticas promovem a intolerância, permitindo que os alunos 

se agridam, se isolem e, até, se odeiem. 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 50 82,0 
96,8 

Discordo 9 14,8 

Concordo 1 1,6 
3,2 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 7 11,5 11,5 

Concordo 45 73,8 
88,5 

Concordo Totalmente 9 14,7 

Total 61 100,0  

Nesta questão verificamos que é prática da maioria dos docentes inquiridos  

88,5% (n=54) adequar os conteúdos programáticos, para que os alunos com 

NEE os partilhem com os colegas 
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Nesta questão como é evidente quase a totalidade dos inquiridos 96,8% (n=59) 

respondeu de forma desfavorável às práticas de intolerância. 

 

Q17 – Contribuo para o desenvolvimento de uma comunidade educativa que 

valoriza a colaboração entre profissionais de educação, os pais e os alunos. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 1,6 
6,5 

Discordo 3 4,9 

Concordo 29 47,6 
93,5 

Concordo Totalmente 28 45,9 

Total 61 100,0  

 

Como podemos verificar no quadro, 93,5% (n=57) dos inquiridos respondem 

favoravelmente ao desenvolvimento de uma comunidade educativa que 

valoriza a colaboração entre profissionais de educação, pais e alunos. 

 

 
Q18 - Evito o diálogo e a presença dos pais das crianças/jovens com NEE na 
escola. 
 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 42 68,9 
100 

Discordo 19 31,1 

Total 61 100,0  

 

Como podemos verificar a totalidade dos inquiridos é favorável ao diálogo e 

presença dois pais das crianças com NEE na escola. 
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Q19 - Incluo os alunos com NEE no mesmo tipo de avaliação dos seus 

colegas, proporcionando-lhes estratégias adequadas. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 6 9,8 
29,5 

Discordo 12 19,7 

Concordo 34 55,7 
70,5 

Concordo Totalmente 9 14,8 

Total 61 100,0  

 

Nesta questão embora haja uma divisão de opiniões, podemos constatar que 

uma nítida maioria 70,5% (n=43) dos inquiridos é favorável á práticas de 

inclusão dos alunos com NEE no mesmo tipo de avaliação, mas 

proporcionando estratégias adequadas. 

 

Q20 - Individualizo o ensino para todos os alunos da turma e ofereço os 

recursos necessários para maximizar o potencial de cada um deles 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 21 34,4 34,4 

Concordo 34 55,8 
65,6 

Concordo Totalmente 6 9,8 

Total 61 100,0  

 

Apesar de haver uma distribuição de opiniões nesta questão, verificamos que 

uma maioria, 65,6% (n=40) são favoráveis à individualização do ensino para 

todos os alunos da turma. No entanto, 34,4% (n=21) têm opinião contrária, que 

apesar de tudo ainda é um número significativo. 
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Q21 - Excluo os alunos com NEE da avaliação dada aos seus colegas, 

assumindo que eles não beneficiam desse tipo de experiência 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 26 42,6 
95,1 

Discordo 32 52,5 

Concordo 2 3,3 
4,9 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

 

Relativamente a esta questão e através da análise do quadro podemos verificar 

que dos inquiridos 95,1% (n=58), portanto uma larga maioria tem uma atitude 

inclusiva dos alunos com NEE na avaliação dada aos colegas. 

 

 
22 - Os alunos com NEE apenas devem participar nas atividades sociais. 
 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 31 50,8 
93,5 

Discordo 26 42,7 

Concordo 1 1,6 
6,5 

Concordo Totalmente 3 4,9 

Total 61 100,0  

 

 

Neste quadro podemos verificar que dos inquiridos 93,5% (n=57), praticamente 

a totalidade dos docentes considera que os alunos com NEE devem participar 

em todas as atividades, não só nas atividades sociais. 
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Q23 – Os professores de ensino regular não têm a preparação suficiente para 
ensinar alunos com NEE. 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 3 4,9 
31,1 

Discordo 16 26,2 

Concordo 31 50,9 
68,9 

Concordo Totalmente 11 18,0 

Total 61 100,0  

 

Nesta questão os inquiridos dividiram as opiniões, no entanto 68,9% (n=42), 

consideram que os docentes do regular não têm preparação suficiente para 

ensinar alunos com NEE. 

 

Q24 – Uso as mesmas estratégias pedagógicas para todos os alunos que 

apresentam a mesma problemática. 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 10 16,4 
78,7 

Discordo 38 62,3 

Concordo 12 19,7 
21,3 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

 

Nesta questão podemos verificar que a maioria dos inquiridos 78,7% (n=48) 

são favoráveis a que se diversifiquem as estratégias pedagógicas para todos 

os alunos que apresentam a mesma problemática. No entanto, embora co um 

valor mais baixo 21,3% (n=13) são favoráveis a essa prática o que não deixa 

de ter alguma expressão na forma de atuar em sala de aula. 
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Q25 - Um aluno com NEE deve frequentar o ensino regular. 
 

 Frequência Percentagem  

Discordo 6 9,8 9,8 

Concordo 45 73,8 
90,2 

Concordo Totalmente 10 16,4 

Total 61 100,0  

 

Neste quadro percebemos que é notória a opinião dos inquiridos sobre o dever 

de frequentar o ensino regular por parte de alunos com NEE, 90,2% (n=55) é 

favorável a essa frequência. 

 

Q26 – Os apoios pedagógicos dados apenas promovem o insucesso. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 22 36,1 
93,5 

Discordo 35 57,4 

Concordo 4 6,5 6,5 

Total 61 100,0  

 

Na opinião dos inquiridos, 93,5% (n=57) os apoios não promovem o insucesso. 

 

Q27 - Os pais das crianças/jovens com NEE são elementos ativos da 

comunidade escolar de tal modo que também eles sentem que fazem parte 

dela. 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 3 4,9 
44,2 

Discordo 24 39,3 

Concordo 27 44,3 
55,8 

Concordo Totalmente 7 11,5 

Total 61 100,0  
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Nesta questão verificamos um equilíbrio muito próximo em termos de 

respostas, no entanto, 55,8% (n=34), consideram que os pais dos alunos com 

NEE, são elementos ativos na comunidade escolar. 

 

Q28 – A integração de alunos com NEE na sala de aula regular não é 

vantajosa para os mesmos. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 17 27,8 
93,4 

Discordo 40 65,6 

Concordo 4 6,6 6,6 

Total 61 100,0  

 

Nesta questão percebemos facilmente que a opinião dos inquiridos é vantajosa 

a integração dos alunos com NEE na sala de aula regular, 93,4% (n=57). 

 

Q29 – Os professores de ensino regular e o(a) professor(a) de Educação 

Especial trabalham isolados, cada um na sua sala, com os seus recursos e os 

seus alunos. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 14 23,0 
72,2 

Discordo 30 49,2 

Concordo 16 26,2 
27,8 

Concordo Totalmente 1 1,6 

Total 61 100,0  

 

Da questão podemos verificar que 72,2% (n=44) consideram que o professor 

de ensino regular e professor de educação especial não trabalham isolados, 

isto apesar de 27,8% (n=17) mostrar uma opinião contrária. 
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Q30 - Os alunos com NEE devem frequentar grupos, turmas ou escolas 

especiais. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 16 26,2 
83,6 

Discordo 35 57,4 

Concordo 10 16,4 16,4 

Total 61 100,0  

 

 

Nesta questão verificamos que dos inquiridos, a maioria 83,6% (n=51) 

consideram que os alunos com NEE não devem frequentar grupos, turmas ou 

escolas especiais, no entanto 16,4% (n=10), são favoráveis a essa prática. 

 

 

 

Q31 - Não há apoio suficiente por parte dos técnicos especializados 

(terapeutas, psicólogos, por exemplo). 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 1,6 
32,8 

Discordo 19 31,2 

Concordo 34 55,7 
67,2 

Concordo Totalmente 7 11,5 

Total 61 100,0  

 

 

Quanto ao apoio por técnicos especializados, verificamos que dos inquiridos, a 

maioria 67,2% (n=41) considera que não há apoio suficiente, no entanto, 32,8% 

(n=20) considera esse apoio suficiente. 
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Q32 – Os alunos com NEE são encorajados a participar ativamente na vida 

escolar, sendo incluídos nas atividades curriculares e extracurriculares. 

 Frequência Percentagem  

Discordo 6 9,8 9,8 

Concordo 44 72,2 
90,2 

Concordo Totalmente 11 18,0 

Total 61 100,0  

 

Neste quadro verificamos que a maioria dos inquiridos 90,2% (n=55) considera 

que os alunos com NEE são encorajados a participara na vida escolar. 

 

 

Q33 - A adaptação à inclusão de alunos com NEE foi consensual na minha 

escola. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 1,6 
26,2 

Discordo 15 24,6 

Concordo 40 65,6 
73,8 

Concordo Totalmente 5 8,2 

Total 61 100,0  

 

Neste quadro embora apareçam opiniões diversas, verificamos que a maioria 

dos inquiridos considera que foi consensual a adaptação à inclusão de alunos 

com NEE na escola, 73,8% (n= 45), embora 26,2% (n=16) tenham opinião 

contrária. 

 

Q34 – A presença de alunos com NEE na sala de aula prejudica o decorrer das 

aulas. 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 16 26,2 
95,1 

Discordo 42 68,9 

Concordo 3 4,9 4,9 

Total 61 100,0  

A maioria dos inquiridos, 95,1% (n=58), é de opinião que a presença de alunos 

com NEE na sala de aula, não é prejudicial ao decorrer das mesmas. 
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Q35 – A inclusão dos alunos com NEE na escola secundária é benéfica para 

os mesmos. 
 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 5 8,2 8,2 

Concordo 46 75,4 
91,8 

Concordo Totalmente 10 16,4 

Total 61 100,0  

 

 

Na opinião da maioria dos inquiridos, 91,8% (n=56), é benéfica a inclusão de 

alunos com NEE na escola, apenas 8,2 % (n=5) discorda dessa opinião. 

 

 

Q36 – É difícil manter a ordem numa turma que tenha um aluno com NEE. 
 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 22 36,1 
85,1 

Discordo 36 59,0 

Concordo 3 4,9 4,9 

Total 61 100,0  

 

 

Da observação do quadro, verificamos que a maioria dos inquiridos, 85,1% (n= 

58) consideram que não é difícil manter a ordem numa ala que tenha um aluno 

com NEE, sendo que 4,9% (n=3) ainda considera que é difícil manter a ordem. 
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Q37 – A integração de alunos com NEE na sala de aula regular é vantajosa 

para os outros alunos (ou seja, sem NEE). 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 1,6 
29,6 

Discordo 11 18,0 

Concordo 44 72,2 
80,4 

Concordo Totalmente 5 8,2 

Total 61 100,0  

 

Nesta questão verificamos que a maioria dos inquiridos 80,4% (n=49) 

considera vantajosa para os alunos sem NEE a integração de alunos com NEE, 

na sala de aula regular. No entanto, 29,6% (n=12) discordam dessa opinião. 

 

 

 

Q38 - A inclusão de alunos com NEE nas escolas secundárias implica uma 

nova preparação dos professores das turmas regulares. 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 1,6 
8,2 

Discordo 4 6,6 

Concordo 36 59,0 
91,8 

Concordo Totalmente 20 32,8 

Total 61 100,0  

 

Dos resultados obtidos nesta questão, verificamos que 91,8% (n=56) 

consideram que para incluir alunos com NEE nas escolas secundárias é 

necessária preparação para os professores das turmas regulares, no entanto, 

8,2% (n=5) têm opinião contrária. 
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Q39 – O que entende por inclusão 

 

 

 Frequência Percentagem 

Uma Escola de todos e para todos, que respeita a diversidade. 19 31,1 

Integrar os alunos na vida/atividades da escola. 13 21,3 

Não diferenciar, dar as mesmas oportunidades. 14 23,0 

Tolerância, cooperação, adequação, articulação para o 

crescimento do individuo e do grupo em que se insere 

8 13,1 

Integrar 7 11,5 

Total 61 100,0 

 

Nesta questão a opinião dos inquiridos dividiu-se por cinco opiniões, que bem 

analisadas acabam por se fundir umas nas outras e as percentagens de 

resposta podem considerar-se equilibradas, sendo que a maior percentagem 

de 31,1% (n=19) foi a q considerou a inclusão como uma escola de todos e 

para todos, que respeita a diversidade. 

 

Q40 – Diga, em seu entender, o que falta para que a escola possa responder 

com mais eficácia aos alunos com NEE? 

 

 Frequência Percentagem 

Formação 45 73,8 

Salas Adequadas 4 6,6 

Materiais e Equipamentos Adequados 6 9,8 

Técnicos Especializados 6 9,8 

Total 61 100,0 

 

Nesta questão é notória a opinião que prevalece sobre o que falta para que a 

escola responda com eficácia aos alunos com NEE, com 73,8% (n=45) 

responderam formação, é de facto a falta mais evidente sentida pelos 

docentes. 
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5.3 – Inquérito aos assistentes operacionais 

Dos questionários aplicados aos assistentes operacionais apresentamos os 

resultados obtidos e um breve comentário para cada questão colocada. 

 

Q1 - As Condições físicas da escola estão adequadas à inclusão de todos os 

alunos. 

 

 Frequência Percentagem  

Concordo 13 92,9 
100 

Concordo Totalmente 1 7,1 

Total 14 100,0  

 

Dos inquiridos a totalidade considera que a escola tem as condições físicas 

para inclusão de todos os alunos 

 

 

Q2 - Os recursos materiais existentes (ex: mobiliário adaptado, etc.) são 

suficientes 

 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 7,1 
57,1 

Discordo 7 50,0 

Concordo 5 35,8 
42,9 

Concordo Totalmente 1 7,1 

Total 14 100,0  

 

  

De acordo com os resultados podemos verificar que as respostas dos 

inquiridos estão equilibradas em termos de opinião, já que 57,1% (n=8) 

consideram que os recursos materiais são insuficientes e 42,9% (n=6) 

consideram os recursos materiais suficientes. 
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Q3 – A inclusão dos alunos com NEE não faz parte de uma das metas da 

Escola/Agrupamento. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 3 21,4 
85,7 

Discordo 9 64,3 

Concordo 2 14,3 14,3 

Total 14 100,0  

 

Podemos verificar que os inquiridos na sua maioria 85,7% (n=12) consideram 

que a inclusão dos alunos com NEE faz parte de uma das metas da escola. 

Apenas 14,3% (n=2) consideram que não faz parte. 

 

Q4 - O Projeto Educativo da Escola/Agrupamento tem espelhado o movimento 

da escola inclusiva. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 3 21,4 21,4 

Concordo 11 78,6 78,6 

Total 14 100,0  

 

Dos inquiridos, verificamos que 78,6% (n=11) consideram que o projeto 

educativo da escola tem espelhado o movimento da escola inclusiva, no 

entanto, 21,4% (n=3) tem opinião contrária. 

 

Q5 - O número de professores de Educação Especial é suficiente face às 

necessidades. 

 Frequência Percentagem  

Discordo 6 42,9 42,9 

Concordo 8 57,1 57,1 

Total 14 100,0  

 

Quanto ao número de professores de educação especial ser suficiente, 

verificamos percentagens muito próximas, em que 57,1% (n=8) concorda que é 

suficiente e, 42,9% (n=6) discorda dessa opinião. 
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Q6 - O número de outros técnicos especializados (ex: terapeutas da fala, 

terapeutas ocupacionais, etc.) é suficiente nesta escola/agrupamento. 

 

 Frequência Percentagem   

Discordo Totalmente 2 14,2 
57,1 

Discordo 6 42,9 

Concordo 6 42,9 42,9 

Total 14 100,0  

 

Da opinião dos inquiridos, verificamos que se encontra muito equilibrada em 

termos de respostas, sendo que 57,1% (n=8) considera que é insuficiente o 

número de outros técnicos e que, 42,9% (n=6) considera que são suficientes. 

 

Q7 - O número de assistentes operacionais é suficiente nas escolas. 

 

 Frequência Percentagem   

Discordo Totalmente 7 50,0 
100 

Discordo 7 50,0 

Total 14 100,0  

 

Dos resultados obtidos verificamos que na sua totalidade os inquiridos 

consideram ser insuficiente o número de assistentes operacionais. 

 

Q8 - É importante haver formação na área das NEE para todos os elementos 

da comunidade escolar. 

 

 Frequência Percentagem  

Concordo 5 35,7 
100 

Concordo Totalmente 9 64,3 

Total 14 100,0  

 

Neste quadro verificamos que também a totalidade dos inquiridos considera ser 

importante haver formação na área das NEE para os elementos da 

comunidade escolar. 
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Q9 - A inclusão de alunos com NEE na minha escola é consensual. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 1 7,1 7,1 

Concordo 13 92,9 92,9 

Total 14 100,0  

 

Como ve3rificamops dos resultados, 92,9% (n=13) consideram que a inclusão 

é consensual na escola, sendo que 7,1% (n=1) discorda dessa opinião. 

 

Q10 - As minhas práticas promovem a intolerância, permitindo que os alunos 

se agridam, se isolem e, até, se odeiem. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 10 71,4 
92,8 

Discordo 3 21,4 

Concordo Totalmente 1 7,1 7,1 

Total 14 100,0  

 

Na observação do quadro, verificamos que 92,8% (n=13) consideram que as 

suas práticas não promovem a intolerância, no entanto 7,1% (n=1), consideram 

que sim. 

 

 

Q11 - Contribuo para o desenvolvimento de uma comunidade educativa que 

valoriza a colaboração entre os profissionais de educação, os pais e os alunos. 

 

 

 Frequência Percentagem  

Concordo 7 50,0 
100 

Concordo Totalmente 7 50,0 

Total 14 100,0  

 

Nesta questão verificamos que todos os inquiridos consideram contribuir para o 

desenvolvimento de uma comunidade educativa que valoriza a colaboração 

dos profissionais de educação, os pais e os alunos. 



86 

 

Q12 - Tenho receio de trabalhar junto de crianças/jovens com NEE na escola. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 9 64,3 
92,9 

Discordo 4 28,6 

Concordo 1 7,1 7,1 

Total 14 100,0  

 

Das respostas dadas, verificamos que 92,9% (n=13) não têm receio de 

trabalhar com crianças/jovens com NEE na escola, apenas 7,1% (n=1) 

apresenta esse receio. 

 

Q13 – Os alunos com NEE apenas devem participar nas atividades sociais. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 6 42,9 
85,8 

Discordo 6 42,9 

Concordo 1 7,1 
14,2 

Concordo Totalmente 1 7,1 

Total 14 100,0  

 

Dos inquiridos 85,8% (n=12) considera que os alunos devem participar em 

todas as atividades, não só nas sociais, já 14,2% (n=2) considera que sim. 

 

Q14 - O pessoal não docente não tem a preparação suficiente para lidar com 

alunos com NEE. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 2 14,3 14,3 

Concordo 12 85,7 85,7 

Total 14 100,0  

 

Na opinião dos inquiridos 85,7% (n=12) concordam que os docentes não têm 

preparação suficiente para lidar com alunos com NEE. Já 14,3% (n=2), 

considera que sim. 
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Q15 - Um aluno com NEE deve frequentar o ensino regular. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 3 21,4 21,4 

Concordo 11 78,6 78,6 

Total 14 100,0  

 

Nesta questão e na opinião dos inquiridos, verificamos que 78,6% (n=11) são 

favoráveis a que um alunos com NEE deva frequentar o ensino regular, no 

entanto, 21,4% (n=3), consideram que não deve frequentar. 

 

Q16 - Os pais das crianças/jovens com NEE são elementos ativos da 

comunidade escolar de tal modo que também eles sentem que fazem parte 

dela. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 2 14,3 
42,9 

Discordo 4 28,6 

Concordo 8 57,1 57,1 

Total 14 100,0  

 

Nesta questão as opiniões dos inquiridos dividem-se equilibradamente, sendo 

que 57,1% (n=8) consideram que os pais são elementos ativos na comunidade 

escolar, já 42,9% (n=6) consideram que não. 

 

Q17 – A integração de alunos com NEE na escola é vantajosa para os 

mesmos. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 5 35,7 
100 

Discordo 9 64,3 

Total 14 100,0  

 



88 

 

Nesta questão apesar da maioria 64,3% (n=9) considerar que a integração de 

alunos com NEE na escola é vantajosa para os mesmos, um número 

considerável, 35,7% (n=5) tem uma opinião desfavorável. 

 

 

Q18 - Os alunos com NEE devem frequentar grupos, turmas ou escolas 

especiais. 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 7,1 
50 

Discordo 6 42,9 

Concordo 7 50,0 50 

Total 14 100,0  

 

Quanto a esta questão as opiniões dos inquiridos dividem-se mesmo muito 

equilibradas, uma vez que 50% (n=7) concorda que os alunos com NEE devem 

frequentar grupos, turmas ou escolas especiais, os outros 50% (n=7) 

discordam dessa opinião. 

 

 

Q19 – Não há apoio suficiente por parte dos técnicos especializados. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 12 85,7 85,7 

Concordo 2 14,3 14,3 

Total 14 100,0  

 

  

Nesta questão verificamos que dos inquiridos 85,7% (n=12) consideram que há 

apoio suficiente por parte dos técnicos especializados e 14,3% (n=2) 

consideram que não há apoio suficiente. 
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Q20 - Os alunos com NEE são encorajados a participar ativamente na vida 

escolar, incluindo-os nas atividades curriculares e extracurriculares 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 1 7,1 7,1 

Concordo 11 78,6 
92,9 

Concordo Totalmente 2 14,3 

Total 14 100,0  

 

De acordo com os resultados verificamos que 92,9% (n=13) dos inquiridos 

consideram que os alunos com NEE são encorajados  a participar ativamente 

na vida escolar 

 

Q21 - A inclusão dos alunos com NEE na escola secundária é benéfica para os 

mesmos. 

 Frequência Percentagem  

Discordo 3 21,4 21,4 

Concordo 11 78,6 78,6 

Total 14 100,0  

 

De acordo com os inquiridos, 78,6% (n=11), a maioria, consideram que a 

inclusão de alunos com NEE na escola secundária é benéfica, no entanto 

21,4% (n=3) consideram que não é benéfica. 

 

Q22 - É difícil manter a ordem numa turma que tenha um aluno com NEE. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 12 85,7 85,7 

Concordo 2 14,3 14,3 

Total 14 100,0  

 

Na opinião dos inquiridos, a maioria, 85,7% (n=12), considera que não é difícil 

manter a ordem numa turma que tenha um aluno com NEE, já 14,3% (n=2), 

considera que é difícil manter a ordem. 
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Q23 - A integração de alunos com NEE na sala de aula regular é vantajosa 

para os outros alunos (ou seja, sem NEE). 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo Totalmente 1 7,1 
42,8 

Discordo 5 35,7 

Concordo 7 50,0 
57,1 

Concordo Totalmente 1 7,1 

Total 14 100,0  
 

Nesta questão a opinião dos inquiridos divide-se equilibradamente, sendo que 

57,1% (n= 8) considera que é vantajosa para os alunos sem NEE a integração 

nas suas salas de alunos com NEE. 

 

Q24 - A inclusão de alunos com NEE na escola secundária implica uma nova 

preparação do pessoal não docente. 

 

 Frequência Percentagem  

Discordo 3 21,4 21,4 

Concordo 11 78,6 78,6 

Total 14 100,0  

 

Nesta questão verificamos que dos inquiridos, 78,6% (n=11), consideram que a 

inclusão de alunos com NEE na escola secundária implica uma nova 

preparação dos mesmos, sendo que 21,4% (n=3), consideram que não implica 

uma nova preparação. 

 

Q25 - O que entende por inclusão 

 Frequência Percentagem 

Os alunos serem integrados/incluídos no ensino normal. 6 42,9 

Integração das pessoas na sociedade, a nível social, económico 

e educativo. 

4 28,6 

Tratar os alunos com NEE de forma que se sintam iguais aos 

seus colegas. 

4 28,6 

Total 14 100,0 
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Nesta questão os inquiridos distribuíram-se por três opiniões de forma 

equilibrada, no entanto, a opinião “os alunos serem integrados/incluídos no 

ensino normal” foi a mais escolhida com 42,9% (n=6), as outras duas opiniões 

ficaram equilibradas com 28,6% (n=4) para ambas. Mas, qualquer das três 

opiniões tem na sua essência o mesmo significado em termos de inclusão. 

 

Q26 - Diga, em seu entender, o que falta para que a sua escola possa 

responder com mais eficácia aos alunos com NEE? 

 

 Frequência Percentagem 

Formação 10 71,4 

A escola está preparada para receber alunos com NEE. 4 28,6 

Total 14 100,0 

 

Na opinião dos inquiridos verifica-se que apesar de considerarem duas 

situações, a maioria, 71,4% (n=10) consideram que falta formação. Já 28,6% 

(n=4), consideram que a escola está preparada para receber alunos com NEE. 
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Capítulo VI – Discussão dos Resultados 

6.1 – Discussão dos resultados obtidos 

Neste capítulo, dedicado à discussão dos resultados obtidos, tecemos 

considerações em torno do cruzamento dos resultados obtidos, tendo em conta 

os objetivos geral e específicos, delineados no início deste estudo. Têm lugar 

neste capítulo da discussão dos resultados, as principais evidências empíricas 

que retiramos do nosso estudo, bem como as afirmações teóricas existentes na 

revisão bibliográfica. São também incluídos aspetos que, ao longo da nossa 

investigação, foram surgindo e que acrescentam ao estudo elementos 

pertinentes a serem considerados para futuras investigações. 

 

Assim, relativamente ao objetivo específico “Verificar se a escola secundária 
em estudo está do ponto de vista físico e material, preparada para receber 

todos os alunos”, cumpre-nos dizer que de acordo com os resultados obtidos 

através da aplicação da cheklist, de uma forma geral, a Escola Secundária de 

Moura cumpre os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 

de agosto, o que nos permite dizer que a escola está preparada do ponto de 

vista físico e material para receber todos os alunos. 

 

Para o objetivo específico “Analisar se os docentes da escola secundária 
em estudo consideram que a escola está preparada, do ponto de vista 

físico, material, organizacional e humano para receber os alunos com 

NEE” , procedemos à análise das questões 1, para o aspeto físico, 2 e 3 para o 

material, 5 e 7 para o organizacional e 10,11,e 12 para o aspeto humano, 

dessa análise feita através da estatística descritiva verificamos que os 

docentes, 72,1%, consideram que as condições físicas da escola estão 

adequadas à inclusão de toso os alunos. 

Do ponto de vista material as opiniões já divergem, uma vez que 65,6% dos 

docentes considera que os recursos matérias são insuficientes, assim como, os 

programas e equipamento informáticos tão são insuficientes, 72,2%. 

Do ponto de vista organizacional verificamos que na opinião dos docentes, 

63,9%, a inclusão de alunos com NEE faz parte das metas da escola e 60,7% 
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considera que o projeto educativo da escola tem espelhado o movimento da 

escola inclusiva. 

Do ponto de vista humano verificamos que é nítida a opinião dos docentes 

sobre a necessidade de dotar a escola de mais recursos humanos, sendo que 

ao nível do número de docentes de educação especial as opiniões se dividem 

muito equilibradamente, no entanto, 52,55 considera que há necessidade de 

mais docentes de educação especial. Já quanto ao numero de outros técnicos 

especializados e de assistentes operacionais, é quase unânime a opinião de 

que há muita necessidade destes elementos, conforme podemos verificar na 

opinião dos inquiridos, 85,2% considera que há falta de técnicos especializados 

e , 90,2% que há falta de assistentes operacionais. 

Deste objetivo podemos perceber que de acordo com os resultados obtidos 

não se cumpre na totalidade nesta escola, principalmente no aspeto material e 

humano, onde consideramos que há mais lacunas. 

 

Para o objetivo específico “Verificar se os docentes estão cientes da lei em 

vigor relativamente às NEE” através dos resultados obtidos podemos verificar 

que os docentes estão muito divididos em termos das suas resposta às 

questões pertinentes para este objetivo, uma vez que 52,5%, considera que a 

escola não em autonomia face à lei para tomar decisões relativamente aos 

alunos com NEE e 47,5%, considera que a escola tem essa autonomia. Já 

quanto à autonomia da escola para adequar o currículo Nacional aos seus 

alunos em particular as opiniões também se dividem de forma equilibrada, 

50,8%, considera que a escola não tem autonomia e 49,2%, considera que a 

escola tem autonomia. Perante este quadro consideramos que o objetivo não 

se verifica uma vez que, as percentagens obtidas nos revelam que ainda há 

desconhecimento da lei. 

 

Para o objetivo específico “Clarificar a opinião dos docentes em relação ao 
processo de inclusão de alunos com NEE na comunidade escolar, ao 

envolvimento dos pais de alunos com NEE na comunidade escolar e ao 

tipo de colaboração entre docentes e entre docentes e técnicos” 
Relativamente ao processo de inclusão de alunos com NEE na comunidade 

escolar, verificámos através das questões 14,32 e 33 que é favorável, uma vez 
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que 60,6%, consideram que a inclusão de alunos com NEE nas turma de 

ensino regular é consensual na escola; 90,2%, considera que os alunos com 

NEE são encorajados a participar ativamente na vida escolar e 73,8% que a 

adaptação à inclusão de alunos com NEE foi consensual. 

Do ponto de vista do envolvimento dos pais, as questões 18 e 27, dão-nos a 

perceção clara de que o envolvimento destes na comunidade escolar é 

essencial, uma vez que 100% dos inquiridos considera que deve haver diálogo 

e a presença dos pais dos alunos com NEE na escola. Quanto à questão 27, 

as opiniões dividem-se, no entanto 55,8% dos inquiridos considera que os pais 

das crianças com NEE são elementos ativos da comunidade escolar. 

Do ponto de vista da relação entre docentes e entre docente e outros técnicos, 

verificamos através das questões 29 e 31 que, entre o docente de ensino 

regular e o docente de educação especial há um trabalho colaborativo, já que 

72,2% respondem favoravelmente a essa questão, no que respeita ao trabalho 

com outros técnicos especializados, 67,2% considera que não há apoio 

suficiente, mas tal deve-se ao facto de na escola apenas haver uma psicóloga 

e não existirem outros técnicos especializados. 

De acordo com o exposto, consideramos que este objetivo se cumpre na sua 

quase totalidade. 

 

Para o objetivo específico “Analisar as atitudes manifestadas pelos docente 

perante a inclusão de alunos com NEE nas escolas secundárias”, 

recorremos às questões 6,8,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,28,30,34,35,36,37. 

Assim de acordo co os resultados obtidos verificamos que 70,3% considera 

que devam ser criados currículos próprios especiais, 54,1% que o currículo 

comum é importante para o aluno com NEE; 88,5% dos docentes adequa os 

currículos para os alunos com NEE; 96,8% tem práticas que promovem a 

tolerância; 93,5% contribuem para o desenvolvimento de uma comunidade 

educativa que valoriza a colaboração entre profissionais da educação, pais e 

alunos; 70,5% inclui os alunos com NEE no mesmo tipo de avaliação, 

aplicando estratégias adequadas; 65,5% tem a prática de individualizar o 

ensino a todos os alunos; 95,1% não exclui os alunos com NEE da avaliação 

dos seus colegas; 93,5% considera que os alunos com NEE não devem 

participar apenas nas atividades sociais; 78,7% aplica estratégias pedagógicas 
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diferenciadas ainda que os alunos tenham a mesma problemática; 90,2% 

considera que os alunos com NEE devem frequentar o ensino regular; 93,5% 

consideram que os apoios pedagógicos não promovem o insucesso; 93,4% 

considera que a integração de alunos com NEE na sala de aula regular é 

vantajosa para os mesmos; 83,6% discorda que os alunos com NEE devam 

frequentar grupos, turmas ou salas especiais; 95,1% considera que a presença 

de alunos com NEE na sala de aula não prejudica o decorrer das aulas; 91,8% 

considera que a inclusão de alunos com NEE na escola secundária é benéfica 

para os mesmos; 85,1% discorda que é difícil manter a ordem numa turma que 

tenha um aluno com NEE; 80,4% considera que q integração de alunos com 

NEE na sala de aula regular é vantajosa para os alunos sem NEE. 

Da análise das questões podemos verificar que os docentes, tendo em conta 

as respostas dadas, manifestam atitudes positivas perante a inclusão de alunos 

com NEE nas escolas secundárias. 

 

Para o objetivo específico “Verificar, na opinião dos docentes, as 
necessidades de formação”, recorremos às questões 13, 23 e 38, que depois 

de analisadas verificamos que 96,7% considera que é importante haver 

formação na área das NEE para todos os elementos da comunidade escolar; 

68,9% considera que os docentes do ensino regular não têm a preparação 

suficiente para ensinar alunos com NEE e 91,8% considera que a inclusão de 

alunos com NEE nas escolas secundárias implica uma nova preparação dos 

professores das turmas regulares. Perante os resultados verificamos que os 

inquiridos sentem uma clara necessidade de formação em NEE. 

 

Para o objetivo específico “Identificar a conceção dos docentes sobre a 
inclusão” recorremos à questão 39 do questionário, que inicialmente 

pensamos que seria para tratar com análise de conteúdo, no entanto tenho em 

conta o tipo de respostas dado, considerámos que seria fácil trata-las 

quantitativamente. Embora as respostas se repartam por cinco opiniões, se 

analisarmos bem, em termos de conteúdo acabam por ter praticamente o 

mesmo sentido. Verificamos também que as opiniões estão muito equilibradas 

em termos de percentagem, sendo que “Uma escola de todos e para todos, 

que respeita a diversidade” é a que tem maior percentagem 31,1%. Mas 
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podemos dizer que de acordo com as resposta dadas os docentes inquiridos 

têm uma conceção muito adequada do conceito de inclusão. 

Para o objetivo “Identificar, na opinião dos docentes, o que falta para que a 
escola responda com eficácia aos alunos com NEE” recorremos á questão 

40 e, tal como na questão anterior também pensamos inicialmente recorrer à 

análise de conteúdo, mas devido ao tipo de resposta dado consideramos 

também ser mais adequado fazer uma análise quantitativa. Dos resultados 

obtidos, é notório o que os docentes sentem mais necessidade, 73,8% dizem 

faltar formação. Embora alguns docente também considerem necessário 

técnicos especializados, materiais e equipamento adequados e salas 

adequadas. 

 

Para o objetivo “Analisar se os assistentes operacionais da escola 
secundária em estudo considera que a escola está preparada, do ponto 

de vista físico, material, organizacional e humano para receber os alunos 

com NEE” recorremos às questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Da análise efetuada 

verificamos que dos inquiridos 100% considera a escola preparada do ponto de 

vista físico; do ponto de vista material há uma divisão equilibrada de opiniões, 

no entanto 57,15 considera que os recursos materiais existentes não são 

suficientes; do ponto de vista organizacional verificamos que 85,7% considera 

que a inclusão de alunos com NEE faz parte das metas da escola e 78,65 que 

o projeto educativo tem espelhado o movimento da escola inclusiva; do ponto 

de vista humano verificamos que apenas consideram suficiente os número de 

docentes de educação especial 57,1%, já o número de técnico especializado, 

57,1 considera insuficiente e o número de assistentes operacionais 1005 

também consideram insuficiente. Neste objetivo verificamos que há algumas 

situações com necessidade de resolver. 

 

Para o objetivo “Clarificar a opinião dos assistentes operacionais em 
relação ao processo de inclusão de alunos com NEE na comunidade 

escolar, ao envolvimento dos pais de alunos com NEE na comunidade 

escolar e ao tipo de colaboração entre assistentes operacionais e 

técnicos” Relativamente ao processo de inclusão de alunos com NEE na 

comunidade escolar, podemos dizer que 92,9% considera que a inclusão de 
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alunos com NEE na escola é consensual e 92,9% considera que os alunos com 

NEE são encorajados a participar ativamente na vida da escola. Quanto ao 

envolvimento dos pais de alunos com NEE na comunidade escolar verificamos 

que as opiniões se dividem, mas mesmo assim 57,1% são de opinião que os 

pais de alunos com NEE são elementos ativos na comunidade escolar. 

Quanto á colaboração entre assistentes operacionais e técnicos, verificamos 

que 85,7% consideram que há apoio suficiente. Neste objetivo verificamos que 

na opinião dos assistentes operacionais existe um processo de inclusão. 

 

Para o objetivo “Analisar as atitudes dos assistentes operacionais perante 
a inclusão de alunos com NEE nas escolas secundárias” verificamos 

através dos resultados dados nas respostas às questões 10,11,12,13,15, 17, 

18, 21, 22 e 23 que 92,8% promovem práticas de tolerância; 100% contribuem 

para o desenvolvimento de uma comunidade educativa que valoriza a 

colaboração entre profissionais de educação, os pais e os alunos; 92,9% não 

tem receio de trabalhar com alunos com NEE; 85,85 discorda que os alunos 

com NEE devem apenas participar nas atividades sociais; 78,6% considera que 

os alunos com NEE devem frequentar o ensino regular; 100% concordam que 

a integração na escola é vantajosa para os mesmos; Na opinião dos inquiridos 

sobre  se os alunos com NEE devem frequentar grupos, turma ou escolas 

especiais verificamos que se dividem equilibradamente em que 50% concorda 

e 50% discorda; 78,6% considera que a inclusão de alunos com NEE na escola 

secundaria é benéfica para os mesmos; 85,7% discorda que é difícil manter a 

ordem numa turma que tenha alunos com NEE; Quanto à questão da 

vantagem ou desvantagem de integração de alunos com NEE na sala de aula 

regular para os alunos sem NEE, as respostas são muito equilibradas, sendo 

que 57,1 considera vantajoso e 42,9 não considera vantajoso. Para este 

objetivo verificamos de no geral os assistentes operacionais têm atitudes 

inclusivas perante a entrada de alunos com NEE para as escolas secundárias. 

 

Para o objetivo “Verificar, na opinião dos assistentes operacionais, as 
necessidade de formação” e analisadas as questões 8, 14 e 24 verificamos 

que 100% consideram importante haver formação na área das NEE para todos 

os elementos da comunidade escolar; 85,7% consideram que o pessoal não 



98 

 

docente não tem preparação suficiente para lidar com alunos com NEE; 78,6% 

considera que a inclusão de alunos com NEE na escola secundária implica 

uma nova preparação do pessoal não docente. Neste objetivo é notória a 

opinião da necessidade de formação adequado para trabalhar com alunos com 

NEE. 

 

Para o objetivo “Identificar a conceção dos assistentes operacionais sobre 
a inclusão”, através da questão 25, podemos verificar que os inquiridos se 

dividem por três opiniões muito equilibradas em termos de percentagem, sendo 

que “os alunos serem integrado/incluídos no ensino normal, obteve 43,95 das 

respostas, “Integração das pessoas na sociedade, a nível social, económico e 

educativo” 28,6% e “tratar os alunos com NEE de forma que se sintam iguais 

aos seus colegas” 28,6%. Podemos dizer ate que no conjunto das opiniões 

todas elas convergem para o mesmo sentido pelo que consideramos que os 

assistentes operacionais têm uma conceção adequado do conceito de inclusão. 

 

Para o objetivo “Diga em seu entender, o que falta para que a escola possa 
responder com mais eficácia aos alunos com NEE” e tendo em 

consideração a questão 26, verificamos que a grande necessidade é a 

formação, já que 71,4% é a falta maior que encontra. 
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Parte III – Projeto de Intervenção 

7 – Projeto de Intervenção 

Após o problema enunciado e os objetivos definidos, assim como, a análise e 

tratamento dos dados recolhidos, verificamos que a grande necessidade 

sentida por docentes e assistentes operacionais se relaciona com a formação 

na área das necessidades educativas especiais. 

Lidar com a inclusão no espaço escolar, requer um aperfeiçoamento constante, 

conhecimento dos normativos legais que regulam a educação especial, uma 

mudança de atitude e muita mobilidade direcionada na perspetiva da busca de 

informação, de recursos diferenciados, para garantir e melhorar o acesso e 

permanência das crianças e jovens com NEE na escola, e ao mesmo tempo 

assegurar uma educação de qualidade, elegendo caminhos metodológicos 

adequados num ambiente adaptado que minimize os obstáculos resultantes da 

sua dificuldade. 

Partindo desta ideia consideramos que será importante que possa funcionar na 

Escola Secundária de Moura um projeto de intervenção que contemple a 

formação de docentes e assistentes operacionais, na área das NEE, de forma 

a colmatar as necessidades sentidas por estes. 

O projeto será delineado na perspetiva de que a inclusão pressupõe um novo 

modelo de escola e de que os intervenientes adquiram competências que lhe 

permitam trabalhar sem constrangimentos com os alunos com NEE. 

Assim, a ideia geral para esse projeto, será a de desenvolver ações de 

formação que contribuam para a atuação destes profissionais de educação 

com novos olhares, bases teóricas e legais sobre a inclusão, ou seja, entre 

outras, ações de formação que lhes permitam discutir sobre o que é 

efetivamente a escola inclusiva, refletir quanto às aprendizagens das crianças e 

jovens com NEE, conhecer recursos facilitadores no processo de 

aprendizagem de crianças e jovens com NEE de acordo com as respetivas 

problemáticas. 
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Considerações Finais 

Segundo Correia, uma filosofia de escola inclusiva é mais do que integrar no 

ensino regular crianças e jovens que dele estariam excluídas, trata-se pois de a 

escola incluir desde o início todas as crianças em idade escolar, quaisquer que 

sejam as suas características físicas, socias, linguísticas ou outras, e de aí as 

manter, evitando exclui-las e procurando criar oportunidades de aprendizagem 

bem-sucedida para todos, graças à diferenciação de estratégias que 

impuserem. (2013b:35) 

A inclusão dos alunos com NEE na escola regular tem, segundo os vários 

autores que estudamos na fundamentação teórica, benefícios evidentes. As 

escolas inclusivas permitem uma maior interação entre colegas, permitem 

desenvolver mais interações sociais, do que se estiverem integrados em 

classes especiais. 

A educação inclusiva tem como principal objetivo conseguir que a generalidade 

dos alunos consiga obter êxito e sucesso no seu processo de aprendizagem, 

através de uma educação eficaz e de qualidade, e fomentada a equidade 

educativa em relação ao sucesso educativos de todas as crianças e jovens nas 

escolas (Ainscow, 2007:43). 

É consensual entre os autores defensores da inclusão, que o sucesso das 

escolas inclusivas depende da reestruturação da escola e de uma 

reorganização do atendimento prestado por todos os agentes educativos. 

Assim sendo, os profissionais de educação, devem estar preparados para 

atender à grande diversidade de alunos que encontram nas escolas, sejam 

eles ditos normais ou com NEE, e principalmente ao nível do ensino 

secundário, onde os alunos começam a chegar agora por força da escolaridade 

obrigatória ate ao 12º ano ou 18 anos de idade. 

Tendo presente a questão de partida, o objetivo geral e os objetivos específicos 

do nosso estudo e a análise feita aos dados recolhidos, pudemos constatar que 

a Escola Secundária de Moura é uma escola inclusiva para os alunos com 

NEE. 
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A Escola Secundária de Moura sofreu obras de requalificação pela empresa 

Parque Escolar muito recentemente, daí encontrarmos um edifício, na sua 

grande maioria em condições de inclusão para alunos com NEE, 

independentemente da sua problemática. 

Do ponto e vista físico, em termos de acessibilidades quer no exterior, quer no 

interior do edifício, verificamos que a escola se encontra muito bem preparada 

para receber estes alunos, independentemente da sua problemática, embora 

surjam alguns pormenores que podemos considerar menos favoráveis, como a 

rampa de acesso ao edifício com uma extensão superior ao estipulado por lei, 

mas por imperativo do declive do terreno foi a solução encontrada e também 

algumas salas que precisam melhor adaptação para determinados alunos, no 

entanto é de fácil resolução, porque tem que ver, essencialmente com a 

distribuição de mobiliário. 

Do ponto de vista material podemos dizer que é das situações ondem podemos 

considerar haver mais a fazer, essencialmente ao nível de mobiliário, 

equipamento e programas informáticos adequados às problemáticas. 

Podemos acrescentar neste ponto, que esta escola só tem professor de 

educação especial e alunos com NEE há cerca de 4 anos, e pelo facto de ser 

uma escola secundária, praticamente não recebia alunos nesse nível de 

ensino, daí que não tenha sido sentida a falta desses materiais. No entanto, 

consideramos que será uma situação de fácil resolução caso cheguem à 

escola alunos com problemáticas mais complicadas.  

Do ponto de vista organizacional podemos verificar que há a consciência desta 

questão por parte dos docentes e dos assistentes operacionais, tendo em 

conta as metas e projeto educativo da escola. 

Do ponto de vista humano, tanto para os docentes, como para os assistentes 

operacionais é evidente a falta de técnicos especiais e de assistentes 

operacionais. Relativamente a docentes de ensino especial, tendo em conta a 

realidade da escola no momento é suficiente o docente colocado na escola. 

Ao longo do estudo verificamos que há consenso dos inquiridos no 

conhecimento da lei sobre NEE, da importância do processo de inclusão de 
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alunos com NEE na comunidade escolar, do envolvimento de pais de alunos 

com NEE na comunidade escolar e da colaboração entre docentes e docentes 

e técnicos especializados. 

Da análise dos dados verificamos que docentes e assistentes operacionais 

apresentam atitudes bastante inclusivas perante a entrada de alunos com NEE 

nas escolas secundárias. Têm a noção da importância da inclusão destes 

alunos no ensino regular e do que é preciso fazer para que esses alunos se 

sintam incluídos. Por isso mesmo têm a conceção sobre a noção de inclusão 

bem definida. 

No entanto, e por terem essa noção, referem como necessidade imperiosa, 

para que a escola responda com eficácia aos alunos com NEE, a formação na 

área das necessidades educativas especiais. 

Face aos resultados obtidos consideramos em jeito de conclusão que nesta 

escola os princípios da inclusão/educação inclusiva estão patentes nos 

profissionais de educação, há então que tornar esses princípios uma realidade 

em cada escola, para ajudar os alunos a potencializar todas as suas 

capacidades. 

 

O papel dos profissionais de educação será determinante para que a educação 

inclusiva seja concretizável em cada escola, daí ser necessário possibilitar que 

possam trocar experiências, dúvidas e críticas, em espaços nas escolas com 

todos os restantes intervenientes educativos, encorajando e valorizando todos 

aqueles que mudem as suas práticas educativas em função dos princípios 

orientadores da educação inclusiva. Acreditamos que se oferecermos aos 

profissionais de educação a oportunidade e os meios, poderão melhorar o seu 

desempenho e dar o seu melhor. 
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Anexo 1 – Autorização de uso dos instrumentos de recolha de dados. 
 

 
Jacinto Domingos <jacintoromao@esmoura.com> 11 de março de 2017 às 22:29 
Para: o s <odetesi@gmail.com> 

Boa noite 

Desde já agradeço a sua atenção em responder ao mail. Contactei a Universidade por ser a única 

forma de puder chegar a si.  

Estou a fazer Mestrado em Educação Especial no Instituto Politécnico de Beja, E para a dissertação 

pensei em três temas dentro das áreas q mais me agradavam, no entanto, dois do temas tive de deixar 

por não ter publico alvo para por em prática o estudo e depois de ver a sua dissertação achei que seria 

um trabalho interessante para aplicar na minha escola, Secundária de Moura, uma vez que foi 

intervencionada pela Parque Escolar e seria de bastante interesse verificar até que ponto a escola 

ficou bem em termos de acessibilidades e, por outro lado sendo uma escola secundária que só há 4 

anos tem ensino especial, perceber até que ponto os professores estão preparados para esse novo 

desafio.  

Ao ler a sua dissertação e os respetivos questionários pensei que seria uma boa aposta num estudo 

para esta escola.  

Nesse sentido, surge o meu pedido para de certa forma fazer uma replicação do estudo com as 

devidas especificidades e de utilizar os questionários, uma vez que já foram testados e se enquadram 

na perfeição ao estudo que pretendo realizar. 

Agradeço mais uma vez a sua atenção e aguardo com expetativa uma resposta favorável. 

com os melhores cumprimentos 

Jacinto Romão Domingos   

 

 

 
o s <odetesi@gmail.com> 18 de março de 2017 às 15:15 
Para: Jacinto Domingos <jacintoromao@esmoura.com> 

Boa tarde,  

 

No seguimento do seu pedido, dou-lhe autorização para utilizar os questionários da minha 

dissertação.  

 

Peço-lhe, caso seja possível, fazer-me chegar a sua dissertação, quando obviamente estiver 

finalizada, pois fiquei curiosa relativamente às questões que levanta e aos resultados do estudo a que 

se propõe. 

 

Votos de um bom trabalho. 

 

Com os meus melhores cumprimentos,  

 

Odete Silva 

 

 
Jacinto Domingos <jacintoromao@esmoura.com> 18 de março de 2017 às 17:12 
Para: o s <odetesi@gmail.com> 

Boa tarde 

Agradeço desde já a sua disponibilidade e a autorização para utilização  dos questionários. 

Será com todo o gosto que lhe enviarei um exemplar da dissertação assim q a mesma fique aprovada 

pelo orientador. 

Com os melhores cumprimentos 

Jacinto Romão Domingos 
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Anexo 2 - Cheklist 
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Anexo 3 – Questionário aos docentes 
 
 

 
 
 



 

 

113 

 

 

 
 
 



114 

 

 

 
 
 
 



 

 

115 

 

Anexo 4 – Questionário aos assistentes operacionais 
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Anexo 5 – Espaços Funcionais da Escola Secundária de Moura 
 

 
 


