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Resumo 

 

Este estudo tem como finalidade verificar e compreender fatores de inclusão de 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC’s), num agrupamento do Baixo Alentejo. Pretende-se 

também averiguar quais os benefícios que estas atividades podem fornecer para o 

desenvolvimento global dessas crianças. 

As AEC’s são gratuitas e permitem não só o alargamento do horário dos alunos, 

assegurando a compatibilidade de horários entre pais e escola, como também 

contribuem para o enriquecimento do currículo graças à sua natureza lúdica. 

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais tal como quaisquer outros 

alunos podem frequentar as AEC’s, basta para tal realizarem a respetiva inscrição. É o 

principal objeto deste estudo averiguar se a frequência e participação nas referidas 

AEC’s contribui para o processo de Inclusão. 

Para a concretização deste trabalho foi realizada uma consulta de documentos 

internos do Agrupamento N.º 1 de Serpa, foi realizada a uma entrevista e foram 

aplicados questionários.  

Na perspetiva dos docentes do 1º ciclo no agrupamento em estudo concluímos 

que é reconhecido o caráter Inclusivo que as AEC’s podem desempenhar. No entanto, 

devido à forma como são organizadas estas atividades a Inclusão acaba por não se 

verificar 

Por fim, apresenta-se uma proposta de intervenção educativa, no sentido de 

promover a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais nas AEC’s. 

 

 

Palavras – chave: Inclusão, Atividades de Enriquecimento Curricular, 

Necessidades Educativas Especiais, Alunos. 
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Abstract 

 

This study aims to verify and understand the inclusion factors for students with 

Special Educational Needs (NEE) in the Curricular Enrichment Activities (AEC’s), in a 

School Administrative group in Lower Alentejo region. It also aims to know the 

benefits for the cognitive development of the children of these predominantly ludic 

activities. 

The AEC’s have a free access, they allow the compatibility between the school 

the parents schedule and contribute to the children knowledge by its ludic nature. 

The students with Special Educational Needs, can attend the AEC’s like any 

other, by previous subscription. Due to this fact, as the main objective, this study also 

aims to verify the student’s attendance and their participation in the AEC’s as an 

inclusion process. 

To complete this study an internal data recollection in N.º 1 School Group was 

conducted, such as interviews and questionnaires.  

This study concludes that the primary schooling teachers acknowledge the 

importance of AEC’s for its Inclusive character. However, due to the way that they are 

organized, the Inclusion doesn’t happen.   

An educational intervention proposal, in order to promote the Inclusion of 

students with special educational needs inclusion in the AEC’s, is present in the final 

part of this study. 

 

Key words: Inclusion, Curricular Enrichment Activities, Special Educational 

Needs, Students. 
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Introdução 

 

 

Nos dias de hoje não será possível falar de escola sem falar de Inclusão. Neste 

sentido, o estudo incide no tema: Necessidades Educativas Especiais versus Atividades 

de Enriquecimento Curricular. A base de todo este trabalho está assente na seguinte 

questão de partida: De que forma o Agrupamento n.º 1 de Serpa, inclui os alunos com 

necessidades educativas especiais nas atividades de enriquecimento curricular? 

 De acordo com o Decreto-Lei 3/2008, “…a população alvo da educação especial 

são os alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num 

ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter 

permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, 

aprendizagem, mobilidade, autonomia, relacionamento interpessoal e participação 

social”. O referido decreto enaltece o importante papel que a escola representa na vida 

de qualquer indivíduo, indo muito para além da sua função académica. As Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC’s) são atividades não obrigatórias, que a escola 

“proporciona” aos seus alunos. Por outro lado, as AEC’s são também espaços que 

podem revelar-se auxiliadores do processo ensino-aprendizagem, valorizando o lúdico e 

contribuindo para o crescimento global da criança. Pretende-se ao longo do estudo 

verificar se as AEC’S disponibilizadas no agrupamento, em estudo, são ou não agentes 

de inclusão sob o ponto de vista dos docentes envolvidos. Procurar-se-á aferir qual a 

importância que tantos os professores das AEC’s como os docentes titulares consideram 

que é dada a este tipo de atividades. Se há consciência dos seus benefícios no resto da 

comunidade escolar, nomeadamente diretores de agrupamento, coordenadores de 

departamentos e professores, bem como saber se existe articulação entre diferentes tipos 

de atividades desenvolvidas nas escolas. 

 Este trabalho será dividido em três partes distintas. A primeira parte e capítulo 

diz respeito ao enquadramento teórico da investigação. Neste capítulo pretende-se obter 

uma explicação teórica referente à Inclusão e às Atividades de Enriquecimento 

Curricular. É também feita análise e referência à legislação de suporte às AEC’S.  
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A segunda parte e por sua vez segundo capítulo remete-se ao estudo empírico da 

investigação. Existe portanto a contextualização da problemática, a definição e 

exploração dos objetivos e das questões de partida. Para além disso, ocorre também a 

recolha de dados, a caracterização dos participantes, o tratamento de dados e por fim a 

análise e apresentação/discussão dos resultados. 

O último capítulo é constituído por duas propostas de intervenção, propostas 

essas decorrentes da discussão dos resultados. Serão também apresentadas sugestões de 

atividades e algumas estratégias sempre com o objetivo de promover a inclusão dos 

alunos com Necessidades Educativas Especiais nas Atividades de Enriquecimento 

Curricular. 

 Quanto à conclusão, pretende-se apresentar uma reflexão crítica e conclusiva 

sobre os aspetos estudados, salientando as aprendizagens efetuadas e indicando 

propostas para futuras aprendizagens.  
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Parte I - Capítulo 1 
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“A escola deve ser um ambiente em que o aluno sinta prazer e estímulo para aprender e 

nesse caso o professor deve mudar a sua prática pedagógica para atender as 21 

necessidades de formação do aluno, tornando-o um ser afetivo, democrático, solidário 

e participante no processo de mudanças” 

(Rossy, 2001, pág.39) 
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1. Enquadramento Teórico 

 

1.1 Necessidades Educativas Especiais, um olhar sobre a sua histórica. 

Nos dias de hoje ainda se torna difícil a relação com o diferente, viver e conviver 

de uma forma saudável e prazerosa com a diferença é para a atual sociedade ainda uma 

meta a atingir. Considerando o passado o alicerce do presente, reconhecendo-lhe os seu 

erros, extrair as suas virtudes será certamente o caminho mais fácil para delinear um 

futuro melhor. Vejamos alguns dos “momentos” da história da Educação Especial em 

Portugal e no mundo. O Ensino ao longo da sua história tem também sofrido alterações, 

sendo necessário o ajuste à população que dele usufrui. Esta afirmação é válida para 

qualquer disciplina, para qualquer escola e claro: “Também na história da Educação 

Especial, as crianças que apresentavam algum tipo de dificuldade no seu 

desenvolvimento e/ou aprendizagem passaram por diferentes experiências de educação 

e de ensino, desde a segregação à integração e, mais recentemente, à inclusão” (Gomes, 

2013, p.17).  

Recuemos à Idade Média, onde as pessoas portadoras de uma qualquer 

deficiência ou limitação eram vistas pela sociedade como algo nocivo ou prejudicial. 

Por uns eram vistos como alvos a abater, por outros eram venerados, por muitos eram 

ignorados mas por poucos eram respeitados. Muito mais tarde, já no início do século 

XIX as pessoas com deficiência eram ainda excluídas do ensino formal/regular. Surgem 

no ano de 1829, em Watertown, os primeiros programas voltados à educação especial, 

fundando-se assim em Massachusetts o Asylum for the Education of the Blind (Asilo 

para a Educação dos Cegos) e no ano de 1846, em Barre, Massachusetts surgiu a 

fundação da School for Teaching and Training Idiotic Children (Escola Experimental 

para o Ensino e Treinamento de Crianças Idiotas). No entanto, segundo Karagiannis 

(1999, p. 37) diz-nos que “o fato de as escolas de treinamento para 4 pessoas com 

deficiência serem organizadas como asilos, com uma estrutura militar, condenava-se a 

locais em que eram mais controladas do que ensinadas” ou seja, a educação para 

pessoas com deficiência caracteriza-se como segregadora, uma vez que esta população 
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era direcionada a frequentar instituições à parte das escolas públicas regulares. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos concebe a educação como o veículo para 

promover o respeito pelos direitos e liberdades de cada indivíduo e declara que “todas 

as pessoas têm igual direito de acesso aos serviços públicos do seu país” (ONU, 1948: 

21.º artigo) e, sendo um desses serviços os educativos, dita ainda que “todas as pessoas 

têm direito à educação [e que esta] (…) deverá ser gratuita, pelo menos no ensino 

elementar fundamental” (artigo 26.º).  

Em Portugal, e já na década de 70/80 surgiram as CERCIS, escolas que 

acolhiam os alunos portadores de deficiência. Apesar dos enormes avanços ao nível das 

aprendizagens, e dos métodos inovadores utilizados, os alunos continuavam segregados. 

Em 1994, a Declaração de Salamanca, reafirma não só os direitos expressos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, como sublinha a importância dos mesmos. 

“Reafirmando o direito à educação de todos os indivíduos, tal como está inscrito na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, e renovando a garantia dada 

pela comunidade mundial na Conferência Mundial sobre Educação para Todos de 

1990 de assegurar esse direito, independentemente das diferenças individuais”  

A escola estava então perante novos desafios, com portas abertas a todos e para 

todos. Vejamos então o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, que nos diz o seguinte: 

“importa planear um sistema de educação flexível, pautado por uma política global 

integrada, que permita responder à diversidade de características e necessidades de 

todos os alunos que implicam a inclusão das crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais no quadro de uma política de qualidade orientada para o sucesso 

educativo de todos os alunos.” Digamos que o referido Decreto, veio alterar toda a 

dinâmica da escola, dos professores, dos alunos, e da sociedade em geral. A escola 

deverá alterar então o que até então a caracteriza, o seu caráter imparcial e inalterável. 

Até então eram os alunos que se tinham de adaptar à escola e daí em diante estava a ser 

pedido o processo inverso. Pois bem, a escola passou a enfrentar novos desafios. Novos 

e diferentes alunos passou também a ter uma maior responsabilidade social. Não se trata 

apenas de formar alunos, trata-se essencialmente de formar pessoas. 
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1.2. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) 
 

 A escola é hoje um espaço que proporciona uma ampla diversidade de 

experiências e aprendizagens. A implementação das AEC’s no sistema educativo 

português é relativamente recente, em 1986 foi criado pelo Ministério da Educação a 

expressão de “Escola a Tempo Inteiro”. No entanto, só em 2006 com o surgimento do 

Despacho n.º 1251/2006 é que o conceito passou a ser fomentado devidamente nas 

escolas. (Caeiro, 2014, p.38) Durante esses vinte anos, e sem resposta para as 

necessidades das famílias, brotaram um pouco por todo o país, muitos deles frutos de 

parcerias, protocolos e até mesmo de esforços conjuntos de diversas entidades, os 

chamados Centros de Atividades de Tempos Livres. A sua grande maioria de origem 

particular, aos quais estava “incumbida” a tarefa de apoio à família sendo-lhes dado 

através do Decreto- Lei 30/89 de 24 janeiro a função de acompanhamento aos alunos 

numa pequena parte do dia, especialmente no período após as aulas. Mais tarde, em 

2001, com o Decreto - Lei n.º 6/2001 as novas atividades são anunciadas. O Decreto 

informa ainda qual o tipo de atividades que poderiam ser proporcionadas 

nomeadamente atividades no âmbito desportivo, tecnológico artístico e científico. Para 

além disso estas atividades poderiam também estabelecer ligações entre a escola e o 

meio, promover a solidariedade e o voluntariado. Para que o conceito de “Escola a 

Tempo Inteiro” atingisse a sua plenitude era necessário o cumprimento das indicações 

do Decreto-Lei 6/2001. 

A escola do primeiro ciclo passa a ter disponíveis oito horas diárias para os seus alunos. 

Este cenário tem como base não só a redução da exclusão social, como também 

proporcionar aos seus alunos um conjunto de atividades lúdicas diversificadas e por 

último, mas não menos importante garantir às famílias uma resposta mais eficaz para as 

suas necessidades. 

Apesar do caráter facultativo das atividades, e recuando a 2005, o Ministério da 

Educação estabelece um conjunto de normas para o horário de funcionamento das 

escolas do 1º ciclo e pré-escolar. Através do Despacho 16795/2005 o ministério indica-

nos que as escolas devem estar abertas até às 17h e 30 minutos e num mínimo de oito 
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horas diárias, tendo em vista a oferta de atividades de animação facultativas mas 

disponíveis para os alunos interessados. A Lei de Bases do Sistema Educativo, surge 

uns dias após o referido despacho e vem alertar para o carácter dessas mesmas 

atividades, realçando o contributo que estas devem apresentar para a formação integral 

dos alunos, o complemento das áreas curriculares e o ambiente criativo dos tempos 

livres. Segundo Vasconcelos,” as crianças aprendem melhor em ambientes físicos e 

sociais agradáveis e no contacto interpares” (2006, p.5). 

A implementação das AEC’s ocorreu de acordo com o entendimento de cada 

diretor, existindo escolas em que as diversas atividades são vistas como espaços de 

procura da emancipação do lúdico e outras em que são espaços de ocupação de tempo. 

O arranque destas atividades ocorre em massa no ano letivo de 2005/2006 através do 

Programa de Generalização do Ensino do Inglês. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular para o 1º ciclo foram instituídas em 

2008 como uma consequência evolutiva do “Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês”, implementado em 2005, e do “Programa de Generalização do Ensino do Inglês 

e de Outras Atividades de Enriquecimento Curricular” iniciado em 2006, dado o 

sucesso que o ministério observou nestes programas (Despacho n.º 14753/2005; 

Despacho n.º 12591/2006). As AEC podem ser nos seguintes domínios: desportivo, 

artístico, científico, tecnológico, Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

ligação escola meio, solidariedade, voluntariado, dimensão europeia, inglês/outros 

idiomas estrangeiros; o que se consubstancia numa quase total liberdade de escolha da 

entidade promotora sobre os programas a lecionar, a lei descreve que deve existir uma 

ligação entre programa curricular letivo e o das AEC. Segundo Santos (2009, p. 7) este 

normativo “estabelece o funcionamento de atividades de enriquecimento curricular no 

1.º ciclo do ensino básico, transformando, tanto direita como indiretamente, de forma 

vincada, a organização deste nível de ensino na quase totalidade das escolas da rede 

pública do país”. 

 Perante este vasto leque de opções, cabe a cada entidade promotora efetuar a 

escolha de quais as atividades que irá disponibilizar aos seus alunos. As entidades 

promotoras poderão ser muito diversas, desde os próprios agrupamentos, às autarquias, 

as associações de pais, ou outras associações de solidariedade social. No entanto, a 

responsabilidade sobre a supervisão pedagógica e o acompanhamento do 
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desenvolvimento da atividade recai sobre o professor titular. 

 O financiamento das AEC’s está também apoiado no Despacho 12591 e há 

novamente referência às orientações específicas para as atividades a desenvolver, os 

requisitos para as habilitações dos profissionais a contratar para o desenvolvimento da 

atividade. São também referidas indicações específicas para cada atividade, no que 

concerne à planificação, à composição das turmas e há carga horária semanal para cada 

atividade. Existe também referência à contagem de tempo de serviço para os monitores, 

aos materiais didáticos das atividades, e até à probabilidade de ocorrência de acidentes 

com os alunos durante as atividades. 

Em teoria, as Atividades de Enriquecimento tinham tudo salvaguardado com a 

legislação referida. No entanto, com a revogação do Despacho n.º 12 591/2006 pelo 

Despacho 14460/2008 de 26 maio surge uma novidade: a possibilidade de constituir 

turmas não por anos de escolaridade mas por atividade, e dessa forma surgem turmas 

com diferentes anos. No novo Despacho supra citado há também a indicação que deverá 

ser o professor titular o responsável pela supervisão pedagógica, devendo fomentar a 

interdisciplinaridade e a qualidade das atividades. No ponto 34, o documenta realça que 

a inscrição na atividade é da responsabilidade dos pais, e são estes que vem garantir a 

frequência da atividade ao longo do ano letivo. Devendo o sistema de faltas estar 

contemplado no Regulamento interno de cada estabelecimento. 

A 28 de julho de 2008 surge o Decreto de Lei n.º 144/2008 e estabelece a 

necessidade de descentralizar as competências. Pede que as políticas autárquicas 

referentes à educação sejam revistas e passa para os municípios as atividades de 

enriquecimento curricular tendo em vista promover a qualidade dessas mesmas 

atividades. 

Mas, as alterações à legislação não pararam e em 2009 na sequência do Ofício 

Circular N.ºOFC da DGIDC de 13 de agosto, surge o Decreto de Lei n.º 212/2009 em 

que traz consigo algumas advertências sobre o acompanhamento pedagógico das 

AEC’S. É referido ainda a importância da preparação destas atividades, com a 

antecedência necessária tornando possível o seu início em simultâneo com o arranque 

do ano letivo. Ainda em 2009 mas a 3 de setembro surge o Decreto de lei 212 em que 

revela a possibilidade dos municípios poderem realizar contratos de trabalho a termo 

resolutivo, a tempo integral ou parcial os profissionais contratados devem de ir ao 
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encontro das necessidades e ao âmbito das atividades a lecionar. Será também a 

entidade promotora e o agrupamento os responsáveis pela averiguação das habilitações 

dos monitores. A gestão das atividades, a constituição dos horários e das turmas, devem 

ser efetuados respeitando não só a faixa etária mas também o ritmo de cada turma e 

deve resultar da partilha da responsabilidade entre a entidade promotora e o 

agrupamento. Este último Decreto citado fala também da necessidade das atividades 

estarem contempladas no Plano Anual de Atividades e no Projeto Educativo do 

Agrupamento indicando que tal fato deverá também contribuir para a articulação das 

atividades com o todo o agrupamento. 

Em 2011, com o Despacho 8683/2011 há algumas alterações ao nível da 

denominação das atividades. As atividades outrora designadas por “outras expressões 

artísticas” passam a designar-se “Atividades lúdico-expressivas”. Para além disso, a 

atividade de apoio ao estudo continua com a duração de noventa minutos a qual deverá 

destinar-se à “realização de trabalhos de casa e à consolidação das aprendizagens”. Este 

documento salienta o fato da planificação das atividades abranger também para além 

dos professores titulares os coordenadores de grupo ou de departamento existentes no 

estabelecimento. 

Para além disso há uma ressalva no ponto 20 sobre os alunos com necessidades 

educativas especiais até então este assunto parecia “esquecido”. A ressalva feita diz 

respeito à frequência dos alunos nas atividades, e a necessidade dessa frequência estar 

contemplada no Programa Educativo Individual do aluno. 

Atualmente, é seguido o Despacho n.º 9265-B/2013 que nos diz que 

“consideram-se as AEC’S no 1º ciclo do ensino básico as atividade educativas e 

formativas que incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas 

estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da 

informação e comunicação, de ligação da escola com o meio e de educação para a 

cidadania”. A seleção das atividades deve contemplar não só o interesse dos alunos mas 

também as habilitações dos profissionais que as ministram. Outra alteração deste último 

despacho reside no número de horas semanais passando das anteriores dez horas para o 

intervalo de cinco a sete horas e meia semanais. Pretendendo-se que a carga horária 

curricular e a as atividades não ultrapassassem as trinta horas semanais. O número de 

alunos por turma e por atividade deverá ser estipulado de acordo com a atividade em 
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causa e o espaço onde esta se irá realizar. Uma vez mais, é referido neste último 

despacho a necessidade do agrupamento assegurar a supervisão destas atividades e 

garantir a articulação com os restantes professores do agrupamento. 

 

 

1.3. Conceito de Inclusão 

 

Já anteriormente foi referido, no presente estudo, que o indivíduo com 

deficiência nem sempre foi valorizado e respeitado de acordo com as suas diferenças. É 

no século XX que o aluno deficiente começa a ter acesso ao ensino regular e a afastar-se 

das escolas de ensino segregado. É de facto em 1994, na Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais, em Salamanca, que é assinada uma nova declaração 

de princípios que configuram o novo cenário de inclusão. O conceito toma visibilidade 

a nível internacional, começando a delinear-se soluções e estratégias para implementar 

nas escolas regulares esta nova abordagem educativa. Esta filosofia de inclusão não 

admite exceções – todas as pessoas devem ser incluídas: “as crianças e jovens com 

Necessidades Educativas Especiais devem ter acesso às escolas regulares que a elas se 

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

destas necessidades; as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem 

os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades 

abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação o para 

todos...” (Declaração de Salamanca, 1994, p. 6). Falar de Inclusão pressupõe o uso de 

práticas inclusivas, por conseguinte, a inclusão acarreta consigo “um salto qualitativo no 

tocante ao «deslocamento do foco de atenção, que sempre recaiu sobre o deficiente, 

para o seu meio» ” (Omote, 2005, p. 34, in Lima, Souto), pelo que a escola deve ser 

“um ambiente acolhedor e que atenda as necessidades e peculiaridades de cada aluno”.  

 Houve uma mudança de foco, dentro do meio escolar, passou a ser exigido a 

todos os que contactam com, o aluno o respeito pela sua diferença e o desenvolvimento 

e reconhecimento do seu potencial. Atualmente, o termo deficiente é considerado 

inadequado pois é lhe associada uma conotação negativa que deprecia a pessoa com 

deficiência e, por isso, foi sendo cada vez mais rejeitado pelos profissionais desta área, 
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bem como pelas próprias pessoas com deficiência. Uma vez mais, o foco não deve estar 

na limitação mas sim no que a pessoa consegue fazer, quais as suas capacidades e como 

garantir/proporcionar o seu desenvolvimento? 

 

 

1.4. Necessidades Educativas Especiais e sua legislação.  

 

A legislação tem na sua base, a criação de um sistema de educação único, 

procurando garantir que em qualquer escola do país, sejam utilizadas as mesmas 

“ferramentas” para o progresso dos seus alunos. 

Em Portugal, encontramos uma série de decretos-lei e despachos que 

regulamentam a Educação Especial, pelo qual se apresentam aqui alguns dos aspetos 

principais da Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), do decreto-lei 319/91 e do 

decreto-lei 3/2008. No que se refere à Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 

46/86), este veio estabelecer princípios essenciais no que diz respeito à educação de 

alunos com NEE:  

 A função do Estado no processo educativo;  

 As responsabilidades do Ministério da Educação, no âmbito da Educação 

Especial, nomeadamente na definição das normas gerais deste serviço, 

tais como os seus aspetos pedagógicos e técnicos e o apoio e fiscalização 

do seu cumprimento e aplicação; 

 A prioridade dada ao ensino de alunos com NEE no ensino regular, isto 

é, a promoção de um ensino integrado, que assegure as condições 

adequadas ao desenvolvimento desses alunos, bem como o 

aproveitamento das suas capacidades, em plenitude;  

 A importância do recurso a escolas especiais, apenas no caso de o tipo e 

grau de deficiência, da criança ou jovem com NEE, o exijam.  

 

O Decreto-Lei n.º 319/9 surge em Portugal em 1991, muito por influência dos 

Estados Unidos. Com esta lei procurou-se assegurar o acesso à escola do Ensino 

Regular, por parte de todas as crianças e jovens, incluindo aqueles que apresentassem 
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dificuldades e/ou problemas de aprendizagem, necessitando, por isso, de usufruir de 

currículos alternativos de técnicos e apoios educativos adequados às suas 

especificidades. É com a aplicação do referido decreto que se começam a notar nas 

escolas verdadeiras alterações estruturais. 

 

Mais tarde em 2008, surge o decreto-Lei n.º 3/2008, que a 7 de janeiro desse 

mesmo ano, foi aprovado e trouxe mudanças significativas no que diz respeito à forma 

como a Escola deveria responder às crianças e jovens com NEE, através da melhoria 

das soluções educativas. Estas alterações seriam suportadas pelo trabalho colaborativo 

de uma equipa pluridisciplinar e pela disponibilização de recursos. Houve uma 

ampliação, da rede/equipa que acompanha o aluno no seu percurso escolar, sendo 

necessário olhar para o aluno como um todo e garantir o desenvolvimento de todas as 

suas valências. Por outro lado, este decreto clarifica também algumas questões:  

 

Objetivo da Educação Especial: 

 

 Criar condições de adequação do processo educativo aos alunos 

portadores de NEE, promovendo a inclusão educativa e social dos 

mesmos, através do acesso e sucesso educativos, do desenvolvimento da 

autonomia e da preparação para a vida ativa na comunidade (Decreto-lei, 

n.º 3/2008: Artigo 1.º). 

 

 Destinatários: 

 

 “ (…) Alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da 

participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em 

dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 

mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 

participação social” (Decreto-lei, n.º 3/2008: capítulo I). 
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Resumidamente, o Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, substitui o Decreto-lei 

n.º 319/91, de 23 de agosto, sendo as principais novidades: a redução das medidas 

educativas de nove para seis; o alargamento da obrigatoriedade da aplicação da 

legislação, sobre a Educação Especial, às escolas de Ensino Particular e Cooperativo; 

determina a obrigatoriedade da constituição de Unidades Especializadas, pelo que é uma 

melhoria significativa; clarifica melhor a participação dos pais e encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos; e considera que os alunos portadores de 

NEE de caráter permanente são o público-alvo dos serviços da educação especial. 

Quanto ao processo de avaliação das NEE, pode-se afirmar que este assume grande 

relevância, sendo a fase da recolha de informação importante para se verificar se a 

criança é portadora de NEE de caráter permanente e “dar orientações para a elaboração 

do Plano Educativo Individual (PEI) e identificar os recursos adicionais a 

disponibilizar” (Crespo et al, 2008, p. 22). 

 

Concluindo e segundo Lopes (1997, p. 33), o conceito de Educação Especial 

“tem sido utilizado para designar uma atividade educativa diferente da geral ou normal, 

sintagma este, que tem sofrido uma evolução crescente no seu significado, fruto das 

investigações e preocupações levadas a efeito em diversas partes do mundo”.  

 

Um dos principais objetivos de uma escola, senão mesmo o grande objetivo da 

escola é reunir condições de forma a promover o desenvolvimento do espírito 

democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à 

livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e 

criativo, o meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação 

progressiva (Lei nº46/86, artigo nº2, ponto nº5). Resumindo, que qualquer um dos seus 

alunos contribua para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e humanizada e 

que privilegie o desenvolvimento do ser humano.  

Costa (1999, pág. 25) vai mais longe ao defender que, ―a educação inclusiva 

pode ser entendida como o direito que todas as crianças têm de frequentarem, 

independentemente dos problemas ou deficiência que possuam, as escolas da sua zona 

de residência‖, ou seja, ―as mesmas escolas para onde iriam se não tivessem qualquer 

problema ou deficiência (...). 
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 No entanto, ao longo da sua experiência profissional, o que a investigadora tem 

verificado pelos diversos agrupamentos em que tem passado, é que de facto a frequência 

de alunos com NEE nas AEC’s está comprometida. Essas situações são muitas vezes 

justificadas por diversas razões, tais como: pela não obrigatoriedade da atividade, pela 

especificidade do aluno em si ou opção dos encarregados de educação. Devido isto, 

verifica-se que poucos alunos com NEE frequentam as AEC’s. No entanto, relembra-se 

que o Decreto de Lei n.º 3/2008 refere a importância da socialização da criança com 

NEE, indicando que a escola será o local que mais do que ensinar a ler deverá ensinar a 

viver e conviver, local privilegiado para a aquisição de diferentes competências. 

Reconhecendo o carácter lúdico que as AEC’s normalmente apresentam não seriam 

estes espaços ideias para os alunos com NEE desenvolverem as suas capacidades de 

socialização, de emoção e de expressão? 

 

Por outro lado, a relação entre o professor das AEC’s e o aluno pode sair 

beneficiada uma vez que não existe a questão formal da avaliação? Segundo Gonzalez e 

Pedroso (2012, p.1), a relação professor-aluno tem um impacto inegável na 

aprendizagem, ou seja, quanto mais positiva for esta relação, maior o enriquecimento, a 

troca de experiências e o crescimento pessoal do professor e dos alunos. O docente deve 

respeitar a individualidade dos alunos, as diferenças das suas condutas, valorizar o seu 

conhecimento e as suas experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Parte II – Capitulo 2 
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“O melhor índice de civilidade de uma sociedade é a forma como lida com os cidadãos 

mais vulneráveis…” 

 

(Antunes, 2009, pág. 45) 
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1. Estudo Empírico 

 

1.1. A problemática 

 

As atividades de enriquecimento curricular podem e devem servir como 

complemento das áreas curriculares. O seu carácter pode e deve auxiliar o processo de 

ensino-aprendizagem na medida em que há uma valorização do lúdico, contribuindo 

desse modo para o desenvolvimento global do aluno. 

 

Sendo à data do início do estudo, docente das AEC’s, e constatando que muitas 

vezes não são asseguradas as condições necessárias para que “todos” aos alunos 

aproveitem e beneficiem das aprendizagens que estas atividades podem proporcionar, e 

dessa constatação surgiu então este tema de estudo. Ao longo dos últimos cinco anos 

letivos, tendo desempenhado funções de docente das AEC’s a tempo inteiro ou parcial, 

em diferentes agrupamentos, sempre em escolas públicas e consecutivamente foi-se 

verificando que nem sempre os alunos com NEE participam ou frequentam as mesmas.  

Torna-se então importante a realização de um estudo, por forma a compreender 

se os alunos com NEE têm garantido o acesso às atividades, se estão garantidas as 

condições não só físicas (ao nível dos espaços) mas também, os materiais e recursos 

humanos necessários. 

Como tal, verificar-se-á quais as atividades em que estão inscritos e se são 

assíduos ou não. Para além disso, verificar também qual o tipo de necessidade educativa 

que o aluno possui e se isso é fator ou não de exclusão das AEC’s e a quem recai a 

responsabilidade da seleção das atividades. Verificar também se existe troca de 

informação entre os professores titulares das turmas e os professores das AEC’s. 

Analisar a forma como o agrupamento organiza estas atividades, se contempla as 

diferenças dos alunos e se procura professores com formação específica para o 

desenvolvimento dessas atividades, se os monitores das atividades possuem ou não 

formação específica para trabalhar com estes alunos. Se a constituição das turmas para 

as AECS contempla a especificidade dos alunos que a compõem, entre outras. 
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 Por outro lado, a Escola não deverá demitir- se do seu importante contributo 

para a cidadania e sociedade, é no espaço escolar que se formam pessoas e não somente 

alunos. Não devendo esquecer que as AECS, fazem parte do seu “corpo” e que também 

elas deverão ser espaços de partilha e respeito pelo outro, garantido a tal “igualdade de 

oportunidades” a todos os seus alunos. De acordo com Strully (Stainback, 1999, p. 175), 

“as escolas, por sua vez, dão pouca atenção aos valores sociais e educacionais da 

amizade. Mas são nossas amizades e relacionamentos que nos tornam membros das 

nossas comunidades”. 

  

Nos dias de hoje, existe pouca literatura sobre o tema das AECS, e a que existe 

acaba por se apoiar muito na legislação. Tal situação, justifica ainda mais a pertinência 

de um estudo sobre o tema. Este estudo será realizado num agrupamento de escolas do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico e pretende-se verificar qual o nível de frequência dos 

alunos com NEE nestas atividades, se participam nas mesmas, se são contemplados nos 

momentos de planificação, se existe articulação com os docentes titulares no que 

respeita progressão desses alunos. No fundo, verificar se as AECS são espaços de 

Inclusão para um qualquer aluno com NEE no Agrupamento. 

 

 

1.1.2. Modelo de Investigação 

 

Para o desenvolvimento deste estudo optou-se pelo modelo de investigação/ação 

uma vez que é o que se considera ser o mais adequado para atingir o proposto. Sobre 

este modelo existem diferentes perspetivas dependendo sempre de qual a problemática 

em estudo, no entanto “o essencial na Investigação Ação é a exploração reflexiva que o 

professor faz da sua prática, contribuindo dessa forma não só para a resolução de 

problemas como também (e principalmente) para a planificação e introdução de 

alterações nessa mesma prática” (Coutinho, 2009, p. 360). 

Nesta investigação procurar-se-á fundamentalmente, analisar a realidade 

educativa do agrupamento em análise, a sua especificidade e simultaneamente estimular 

uma mudança educativa (caso seja aplicável) promovendo a tomada de consciência de 
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cada um dos intervenientes. Tal situação, pretende proporcionar a construção do 

conhecimento através dos dados recolhidos e sua respectiva análise. Realçando que “ 

surgem, no campo da investigação educativa metodologias capazes de proporcionar 

uma ação mais profícua e consequente na medida em que se centram na reflexão crítica, 

por um lado, e na atitude operacional de práticas que acabam por ser ponto de partida 

para a emergência de possíveis teorias” (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira, Vieira, 

2009, p. 2)  
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2. Objetivos da Investigação 

 

2.1. Objetivos gerais 

 

Pretende-se verificar se no agrupamento em análise é contemplada a Inclusão na 

dinamização das AEC’s. Esta procura está intrinsecamente relacionada com a questão 

de partida já anteriormente identificada, e que aqui se relembra: De que forma o 

Agrupamento N.º 1 de Serpa, inclui os alunos com necessidades educativas especiais 

nas atividades de enriquecimento curricular? 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1998) uma boa questão de partida referir-se-á a 

um melhor e mais alargado conhecimento dos fenómenos em estudo, não se cingindo 

apenas à definição dos mesmos. 

 

 Pois bem, para tal avaliação pretende analisar a envolvência dessas atividades, a 

formação dos professores que as dinamizam, a participação dos alunos com NEE's, no 

fundo qual o “espaço” ocupado pelas AEC’s em termos inclusivos. Pretende-se 

demonstrar que as AEC’s poderão ter um papel importante na Integração/Inclusão para 

os alunos com NEE’s, bem como avaliar até que ponto o agrupamento lhe reconhece 

essa mesma função e quais os benefícios que daí pode retirar. 

O objetivo geral consiste no seguinte: 

 

- Conhecer a forma como o Agrupamento N.º 1 de Serpa, inclui os alunos com 

necessidades educativas especiais nas atividades de enriquecimento curricular? 

 

Todos os dias os professores se deparam com alunos ao abrigo do Decreto de 

Lei n.º 3/2008, como tal a Inclusão é um processo permanente nas escolas e não pode ou 

não deve ser descurado.  
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2.2. Objetivos Específicos 

 

Deste objetivo mais geral partiremos para o desenvolvimento de outros mais 

específicos e segundo Oliveira “os objetivos específicos fazem o detalhamento do 

objetivo geral e devem ser iniciados com, o verbo no infinitivo” (1999, p. 37). Deste 

modo, pretende-se que os objetivos sejam um reflexo do objetivo geral, só que mais 

pormenorizado e detalhado de forma a permitirem um afunilamento do estudo tendo em 

vista a obtenção de algumas respostas à investigação realizada. 

 

 Verificar se os professores que lecionam as AEC’s possuem 

conhecimento do processo dos seus alunos, particularmente dos alunos com 

NEE’s; 

 Verificar se os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE’s), 

que frequentam o primeiro ciclo, e estão inscritos nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular, as frequentam realmente?  

  Averiguar se os professores que lecionam as AEC’s conhecem 

estratégias/metodologias adequadas ao desenvolvimento de dinâmicas de 

ensino/aprendizagem com estes alunos;  

 Analisar os níveis de frequência de alunos com NEE’s nas AEC’s. 

 Verificar se os docentes titulares e os monitores das AEC’s reconhecem 

que o lúdico favorece a aquisição de conhecimentos e que este facilita o 

processo de ensino/ aprendizagem;  

  Investigar se a inclusão de alunos com NEE’s nas AEC’s promove a 

melhoria do processo de socialização e integração no contexto escolar; 

 Conhecer as atividades que se realizam para promover a inclusão dos 

alunos com NEE nas AEC’S; 

 Conhecer a percepção dos docentes titulares sobre a participação dos 

alunos com NEE nas AEC’s; 

 Conhecer os recursos humanos e materiais existentes na escola 

disponíveis para os alunos com NEE. 
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2.2.  Procedimentos Adotados 

 

O início deste projeto foi pautado pela busca e consulta de bibliografia 

relacionada com a problemática em estudo. Começou-se por se definir a questão de 

partida, que por sua vez foi esmiuçada de forma a se gerar os objetivos gerais. Dos 

objetivos gerais surgiram os objetivos específicos. Paralelamente a esta situação foi 

solicitada autorização à Diretora do Agrupamento de Escolas e foi também realizada 

com a Coordenadora do 1º ciclo uma pequena reunião a apresentar a natureza do estudo 

e o que seria previsto analisar. Posteriormente procedeu-se à recolha de dados através de 

inquéritos e entrevistas e recolha de informação. 

 

Os dados recolhidos foram organizados, categorizados e analisados. Com a 

informação conhecida e facultada foi possível caracterizar não só o contexto escolar, 

mas também os intervenientes envolvidos no estudo. 

A informação recolhida, foi maioritariamente fornecida pela Coordenadora do 1º 

ciclo e pelos docentes titulares e pelos docentes que lecionam as AEC’s. 

Numa primeira fase, foi feita a recolha dos dados necessários para a 

caracterização da “população” em estudo. De seguida, aplicaram-se os questionários aos 

professores titulares e depois aos professores de AEC’s.  

Em simultâneo foi sendo consultada a documentação pertinente para o 

desenvolvimento do estudo. 

Foi necessário definir antes da elaboração dos questionários e das entrevistas, a 

escolha de a quem seriam aplicados, quais os objetivos, sendo necessária a elaboração 

de guiões e acordados dias /horas para as respetivas aplicações. 

 

Em virtude da mestranda ter sido colocada no Arquipélago dos Açores no 

decorrer da investigação, a entrevista foi respondida em formato digital e os contatos 

com a professora Coordenadora foram estabelecidos quer por email, quer por telemóvel. 

 

Após a recolha dos dados, procedeu-se à respetiva análise de conteúdo para a 

partir daí, serem traçadas linhas orientadoras e indicadoras da realidade dos alunos com 

NEE que frequentam as AEC’s. 
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No final, pretende-se criar uma proposta de Intervenção, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de estratégias e métodos para promover a Inclusão escolar de todas as 

crianças que frequentam as Atividades de Enriquecimento Curricular no Agrupamento 

em estudo. 
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3. Participantes 

 

Este estudo foi desenvolvido (mediante aprovação do órgão de gestão) no 

Agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa. Pretendendo analisar qual a oferta que o 

agrupamento tem ao nível das AEC’s, verificar a inscrição /participação dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais do 1º ciclo de todo o agrupamento, nessas mesmas 

atividades.  

 

Com a reestruturação ocorrida no ano letivo de 2012/2013 ao nível dos 

estabelecimentos de ensino a nível nacional, foi criado o Agrupamento N.º 1 de Serpa. 

Assim sendo, ao território educativo do Agrupamento de Escolas Nº 1 de Serpa ficaram 

afetas todas as Escolas que pertencem às Freguesias de Brinches, Pias, União de Juntas 

de Salvador e Santa Maria e das escolas pertencentes à União de Juntas de Vale de 

Vargo e Vila Nova de S. Bento, num total de sete estabelecimentos de ensino com sede 

na EB 2,3 Abade Correia da Serra, a saber: Centro Escolar/EB 1 de Serpa, EBI/JI de 

Pias, EB1 de Brinches, EB1 de Vales Mortos e EB1 de Vale de Vargo, EB 2, 3 de Serpa 

e EB 2, 3 de Pias (Regulamento Interno). 

. 

Do ponto de vista estatístico e segundo Manuela Magalhães Hill & Andrew Hill 

(2009, p. 86), uma População ou Universo é um conjunto de valores de uma variável 

sobre a qual pretendemos tirar conclusões. Assim sendo, a população em estudo serão 

todos os alunos dentro do espaço definido anteriormente, e serão inquiridos os docentes 

titulares e docentes que lecionam essas mesmas atividades. Esta seleção prende-se com 

fato de a discente se encontrar a lecionar no referido agrupamento, no momento em que 

iniciou o estudo. Será também elaborada a descrição e caracterização do contexto do 

estudo, nomeadamente o meio, a escola e os docentes envolvidos. 
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3.1. O Meio 

 

Para a caracterização do Meio procedeu-se à análise do Projeto Educativo do 

Agrupamento. Nesse documento podemos ler: “O concelho de Serpa, com 1106 Km2, e 

sede na cidade do mesmo nome, está situado no distrito de Beja e estende-se entre a 

margem esquerda do Guadiana e a fronteira com Espanha.  

 

Além das freguesias que abrangem a cidade de Serpa - União de Juntas de 

Salvador e Santa Maria (da qual fazem parte os lugares de Santa Iria, Vales Mortos e 

Vale do Poço) – tem o Concelho mais 4 freguesias rurais: Pias, Vila Verde de Ficalho, 

Brinches e União de Juntas de Vale de Vargo e Vila Nova de S. Bento.  

 

Inserido numa região com fortes condicionalismos geográficos e 

socioeconómicos, o concelho apresenta significativos índices de desertificação e, apesar 

de alguns esforços de modernização e desenvolvimento levados a cabo nos últimos 

anos, continua a sofrer de uma quebra demográfica. A população do concelho, de 

acordo com o Censos de 2011, é de 15623 habitantes (o que representa um decréscimo 

de 1100 habitantes comparativamente ao senso de 2001), sendo aproximadamente de 

6200 o número de habitantes de Serpa. “ 

 

A nível socioeconómico o concelho está inserido na tipologia 61 correspondente 

a Território Envelhecidos e Deprimidos Economicamente. Por conseguinte o concelho 

apresenta uma taxa de desemprego alta e a principal área de empregabilidade está ligada 

à Agricultura.  

 

Em relação, à Educação este concelho é dos que apresenta uma maior taxa de 

analfabetismo a nível nacional apresentando cerca de 13,09% da população como 

analfabeta, dados dos últimos Censos realizados em 2011.  

 

 



38 

 

4. Instrumentos de Recolha de Dados e Técnicas de Análise 

de Dados 

 

 

Para a elaboração deste estudo a mestranda pretende utilizar como instrumentos 

de recolha de dados: a entrevista, questionários e a análise de documentos. Pretendendo 

efetuar uma triangulação de dados de forma a minimizar variáveis e apresentar uma 

análise quantitativa e qualitativa dos resultados.  

 Relativamente às questões de natureza quantitativa, proceder-se-á à aplicação de 

questionários, estudando e procurando a relação entre as diferentes variáveis para as 

confirmar ou não. (Quivy, 2008, p. 15). Estes questionários foram aplicados aos 

docentes técnicos das AEC’s com o intuito de averiguar qual a informação que possuem 

sobre os alunos com NEE’s, se possuem formação para o trabalho com esses alunos, e 

quais as estratégias utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Sobre a análise 

qualitativa, no início do projeto serão efetuadas entrevistas exploratórias, relembrando 

Bogdan & Biklen (1994), que reconhecem a importância de no início de um projeto se 

utilizarem entrevistas mais livres e exploratórias, uma vez que o objetivo é compreender 

as perspetivas do entrevistado sobre o tema. Serão também aplicados questionários aos 

docentes titulares de turma, procurando verificar se existe articulação pedagógica entre 

os docentes das AEC’s e se reconhecem o potencial dessas mesmas atividades no que 

diz respeito à inclusão de alunos com NEE das suas turmas. 

Após a recolha dos dados é necessário o seu respetivo tratamento, uma vez que, 

“Os dados em estado bruto, proveniente de inquéritos, esquemas de entrevistas (…) têm 

que ser registados, analisados e interpretados. Uma centena de informação solta, não 

terá qualquer significado para um investigador ou para um leitor se não tiverem sido 

organizadas por categorias. O trabalho do investigador consiste em procurar 

continuamente semelhanças e diferenças, agrupamentos, modelos e questões de 

importância significativa.” (Bell, 2008, p.83) Para além dos questionários, foi também 

aplicada uma entrevista à coordenadora do 1º ciclo e foi feita a consulta e análise de 

documentos internos do agrupamento. 

Sempre que foram aplicados os diferentes instrumentos, foi pedida a autorização 
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junto da Diretora do Agrupamento, bem como dos professores envolvidos no estudo. A 

todos foi participada a finalidade deste estudo e foi dada a garantia do respeito à 

privacidade, confidencialidade e ao anonimato. 

 

 

4.1. Análise de Documentos 

 

É na análise de documentos que o investigador se baseia para complementar e 

aprofundar o seu estudo. Por um lado existe a pesquisa bibliográfica através da qual 

apoia e suporta o seu estudo, por outro lado, é através da análise de documentos internos 

do agrupamento que consegue obter informação específica sobre o estudo. Durante este 

estudo, foi necessário recorrer à consulta e análise de documentos internos para 

complementar a informação recolhida na entrevista e nos questionários. Os documentos 

internos do agrupamento, que foram alvo de análise para este estudo foram o 

Regulamento Interno e o Projeto Educativo.  

 

4.2. Questionário 

 

O questionário surge geralmente associado a estudos e a técnicas de natureza 

quantitativa. Por outro lado, o questionário pode complementar e melhorar a 

investigação qualitativa. Esta técnica é geralmente utilizada como método para envolver 

um maior número de indivíduos. Esta opção para além de ser financeiramente mais 

económica, pode ser realizado a um grande número de pessoas e garantir o anonimato e 

para além disso pode não ser respondida de imediato. 

No entanto, esta técnica só pode ser aplicada a pessoas letradas e com facilidade 

de compreensão das questões, o que limita a utilização da técnica na realização de 

alguns estudos. Por outro lado, e de acordo com Correia o uso será mais vantajoso na 

aplicação a grupos homogéneos. (1995, p. 52) 

Através do questionário poder-se-á recolher respostas que exprimam perceções 

ou opiniões sobre acontecimentos, sobre si próprio ou sobre os outros. Ou então 
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permitem também a recolha de comportamentos ou processos que não poderiam ser 

observados ao vivo.  

A escolha da aplicação desta técnica de recolha de dados teve em conta a 

natureza do estudo e a população alvo. 

Desta forma, aplicou-se os inquéritos aos professores titulares de turma 

(Apêndice III) e aos professores/ técnicos das AEC’s (Apêndice II).  

Os questionários basearam-se essencialmente na criação de um formulário que 

foi previamente elaborado e que se encontra em anexo a este trabalho. 

O questionário inicia-se com um cabeçalho, que para além de ser feita a alusão 

ao anonimato dos participantes é também salientada a importância da colaboração dos 

mesmos. É também feita uma breve explicação sobre a forma como deve ser 

respondido. 

O questionário que se aplicou aos professores titulares inicia-se com questões 

que permitem caracterizar os participantes, na segunda parte do questionário as questões 

realizadas são essencialmente para verificar e caracterizar as turmas, e os alunos com 

NEE e as AEC’s que por estes são frequentadas. A terceira e última parte deste 

questionário, contempla perguntas que pretende recolher qual a opinião dos professores 

titulares sobre a participação de alunos com NEE nas AEC’s e quais as vantagens que 

daí retiram. 

Sobre o questionário aplicado aos professores das AEC’s a primeira parte 

também ficou subordinada a questões que pretende caraterizar o perfil dos docentes 

envolvidos nessas atividades. Na segunda parte deste questionário, as questões referem-

se essencialmente à caraterização das turmas, e aos alunos com NEE que possuem. A 

terceira e última parte do questionário direciona as questões essencialmente para a 

articulação entre os docentes titulares e os docentes das AEC’s.  

É na parte final dos dois questionários, que são colocadas algumas questões 

sobre a inclusão dos alunos na turma e/ou na respetiva AEC. 
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4.3. Entrevista 

 

De acordo com Bogdan e Biklen a entrevista é uma das técnicas de recolha de 

dados no que se refere a um estudo de natureza qualitativa. Também por estes é 

realçado fato de a entrevista permitir recolher de uma forma descritiva e na própria 

linguagem do entrevistado. Tal situação permite ao entrevistador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a forma como os sujeitos interpretam os aspetos 

relacionados com o mundo. (1994, p. 134) 

A entrevista é vista com uma interação oral entre o entrevistador e o 

entrevistado, à qual é feita uma posterior análise e uma interpretação adequada dos 

dados para extrair as respetivas conclusões sobre o tema em estudo. Deste modo, a 

entrevista consiste numa ótima ferramenta para a obter uma grande diversidade de 

descrições e de interpretações sobre a sua visão pelo mundo que a rodeia. 

 

Neste estudo, a entrevista aplicada corresponde a uma entrevista 

semiestruturada. A entrevista semiestruturada diz-se que “nem é inteiramente livre e 

aberta (…) nem orientada por um leque inflexível de perguntas estabelecidas a priori. 

Naturalmente, o entrevistador possui um referencial de perguntas guia, suficientemente 

abertas, que serão lançadas à medida do desenrolar da conversa (…) deseja-se que o 

discurso do entrevistado vá fluindo livremente. (Correia e Pardal, 1995, p. 66) 

 

Neste estudo foi aplicada uma entrevista semiestruturada à professora 

coordenadora do 1º ciclo (Apêndice IV). A seleção deste tipo de entrevista está 

relacionada com o fato de permitir que o entrevistado discurse de uma forma mais fluida 

e descontraída. 

 

Previamente à aplicação da entrevista procedeu-se à elaboração do respetivo 

guião que se encontram em anexo (Apêndice I) e solicitada a participação à respetiva 

entrevistada. O guião foi criado tendo em conta os eixos de pesquisa e análise do 

projeto, sendo organizado por blocos de conteúdos. 

Os objetivos básicos do guião da entrevista são: 

- Recolher informações que caracterizem o entrevistado; 
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- Saber qual a opinião do entrevistado sobre o tema em estudo; 

- Verificar se as AEC’s na ótica do entrevistado contribuem para a inclusão dos 

alunos com NEE  

- Perceber o contributo que as AEC’s podem fornecer aos alunos com NEE para 

o seu desenvolvimento global. 

 

Relativamente à aplicação da entrevista esta foi aplicada de forma digital, 

inicialmente estava prevista que fosse realizada presencialmente no entanto, em virtude 

de a investigadora obter colocação nos Açores foi necessário concluir e aplicar esta 

ferramenta de forma digital. De salientar e enaltecer a atitude de compreensão e 

disponibilidade que a entrevistada sempre demonstrou tornando possível todo este 

processo. 

Após a aplicação da entrevista procedeu-se à respetiva análise do conteúdo a 

qual permitiu obter respostas referentes ao estudo. 

 

 

4.4. As conversas de corredor (informais) 

 

As conversas realizadas no ambiente escolar sobre o tema em análise não 

podiam ser esquecidas. Estas conversas são uteis e contribuem de uma forma direta ou 

indireta para uma recolha de dados. São conversas que permitem recolher informações 

de um modo informal, compreender um pouco melhor as vivências dos alunos, os 

comportamentos e as atitudes dos envolvidos. A utilização destas conversas 

proporcionou ainda um ambiente de proximidade entre a investigadora e a própria 

comunidade envolvida no estudo. Esta proximidade permitiu alcançar um melhor e mais 

profundo entendimento do que realmente importa para aquela comunidade e para aquele 

público-alvo.  

Estas conversas ocorreram ao longo do estudo, tendo ocorrido presencialmente 

ou por telefónica e algumas por videoconferência. Das referidas conversas procurava-

se: 

- Conhecer de uma forma mais profunda o contexto e os envolvidos 
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- Reunir opiniões sobre a inclusão dos alunos com NEE nas AEC’s. 

-Aprofundar o conhecimento sobre os intervenientes. 
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5. Tratamento dos Dados 

 

Os dados recolhidos resultam da aplicação de diferentes instrumentos. Os 

instrumentos utilizados nesta investigação foram os questionários, a entrevista e a 

consulta documental. Os dados foram tratados de acordo com a técnica de análise 

descritiva simples e a análise do respetivo conteúdo. 

“ (…) A análise de conteúdo é uma conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis 

inferidas) destas mensagens.” (Caeiro cit. Bardin,2014, p. 73) 

De acordo com o autor citado por Caeiro a análise de conteúdo deverá organizar-

se em três fases distintas: a pré-análise; a averiguação do material a analisar e o 

tratamento dos dados. A pré-análise corresponde a um procedimento intuitivo em que 

pouco a pouco, se vai exigindo a leitura das respostas dadas. 

 

A segunda fase, espeita à averiguação do material a analisar e compreende a 

tarefa de codificação. Consiste essencialmente na seleção de unidades de análise e na 

escolha das categorias que serão aplicadas claro que, indo ao encontro dos pressupostos 

indicados na primeira fase. 

 

A terceira fase leva-nos ao tratamento dos dados, à sua interpretação, gerando 

inferências que permitam não só torna-los legítimos como atribuir-lhes sentido.  

Para que exista uma definição clara das diversas categorias Bardin (2004; p. 23) 

aconselha a tomada de alguns cuidados: 

 

 Homogeneidade (este é apresentado como um principio único de toda a 

classificação); 

 Pertinência (o contributo para o estudo); 

 Objetividade e Fidelidade (a aplicação de um mesmo quadro de 

categorias a diferentes análises e a sua aplicação a análises sucessivas)  





46 

 

Pretende-se com o diagrama apresentar uma visualização global dos dados que 

virão a ser interpretados. Para além disso, o próprio  diagrama, pretende realçar a 

importante e fulcral necesidade de interação de todas as partes e o seu contributo de 

cada parte  para a parte central. 
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6. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Nesta parte do trabalho iremos apresentar os resultados obtidos através da 

investigação realizada atendendo aos objetivos definidos. 

 

A recolha de dados foi indispensável para a busca de resposta para a questão de 

partida: De que forma o Agrupamento N.º 1 de Serpa, inclui os alunos com 

necessidades educativas especiais nas atividades de enriquecimento curricular? 

 

Neste estudo, e como já foi anteriormente aqui referido houve a necessidade de 

efetuar a recolha de dados junto daqueles que diariamente contactam com essa 

realidade. Foram primeiramente aplicados os questionários aos docentes que lecionam 

as AEC’s e depois aos docentes titulares de turma. Após a aplicação destes instrumentos 

sentiu-se necessidade de entrevistar a coordenadora do 1º ciclo para não só, tentar 

esclarecer algumas dúvidas geradas através da aplicação dos questionários como 

também, verificar a sua opinião sobre a temática em estudo. 

 

6.1. Opinião dos docentes que lecionam as AEC’s 

 

 

Neste estudo foram aplicados questionários aos 15 docentes que à data se 

encontravam a lecionar as diversas AEC’s. Uma vez mais, os dados recolhidos tinham 

sempre em mira a resposta à questão de partida. 

Logo que concluída a recolha dos questionários, iniciou-se o tratamento dos dados 

neles contidos, com o intuito de efetuar uma análise quantitativa dos mesmos. 
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6.1.1. Caracterização dos docentes que lecionam as AEC’s 

 

Quadro 1- Idade, Sexo, Tempo de Serviço e Categoria Profissional 

Idade Sexo Tempo de 

Serviço 

Categoria 

Profissional 

Habilitações 

< 30 anos - 1 

30 -  40 anos - 10 

41 – 50anos – 0 

+ 50 anos - 0 

Masculino – 2 

Feminino - 9 

- 5 anos – 7 

6 – 14 anos – 4 

15 – 24 anos – 0 

+ 25 - 0 

Quadro de escola – 0 

Quadro de Zona 

Pedagógica – 0 

Contratado – 11 

Bacharelato- 0 

Licenciatura- 11 

Mestrado- 0 

Doutoramento- 0 

 

Total: 11 professores 

 

 

Pela observação do Quadro 1 podemos verificar que o grupo de professores que 

lecionam as AEC’s e colaboraram com o estudo, a sua maioria, encontra-se entre os 30 

e os 40 anos de idade. Dos quais 81,81% são do sexo feminino e 63,63% possui menos 

de 5 anos de serviço letivo. Outra questão também registada é o facto de todos os 

docentes ao nível da categoria profissional serem contratados e também todos ao nível 

das habilitações académicas possuírem licenciatura. 
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6.1.2. Caracterização das suas turmas/AEC 

 

Quadro 2 - N.º de Turmas, N.º de Alunos com NEE 

 

N.º de Turmas N.º de Alunos com NEE 

 

6 Turmas- 10 

5 Turmas- 1 

8 alunos- 3 

9 alunos- 2 

10 alunos- 3 

Em branco- 3 

 

Através do Quadro 2 podemos verificar 10 professores que lecionam as 

AEC’s possuem 10 turmas e 1 professor apenas possui 5 turmas. 

    
 Relativamente ao N.º de alunos com NEE que os professores das AEC’s 

possuem os resultados dividem-se. Há 3 professores com 8 alunos com NEE, há 

3 professores com 10 alunos e 2 professores com 9 alunos. Verificou-se também 

que 3 professores deixaram em branco o espaço o que corresponde a 27,27% dos 

inquiridos.  

 
Gráfico 1- O benefício das AEC’S no desenvolvimento de alunos com NEE, na 

opinião dos docentes das AEC´s. 
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Relativamente ao benefício que as AEC´s podem representar para o 

desenvolvimento dos alunos com NEE cerca de 54,54% docentes das AEC´s revelam 

que “Às vezes” essas atividades são um benefício para os alunos com NEE. 

 

 

Quadro 3- Planificação das AEC’s e Maior dificuldade sentida no trabalho com os 

alunos com NEE 

 

Planifica de forma 
diferenciada 

Maior dificuldade sentida Inclusão 

 
Sempre- 2 
 
Às vezes- 5 
 
Raramente- 3 
 
Nunca- 1 

 
Tempo- 2 
 
Relacionamento- 5 
 
Adequação- 3 
 
Outra- 1 

 
Sempre- 2 
 
Às vezes- 5 
 
Raramente- 3 
 
Nunca- 1 

 
Total: 11 professores 

 
 

 
 
 

Apesar de no gráfico anterior termos constado que mais de metade dos 

professores das AEC’s reconhece importância na prática das AEC’s para o 

desenvolvimento dos alunos com NEE constatamos que apenas 18% desses professores 

planifica de forma diferenciada as suas atividades contemplando a especificidade que os 

alunos com NEE necessitam.  

 

 Relativamente à maior dificuldade que sentem nas suas aulas, sobre o trabalho 

com alunos com NEE os resultados mais acentuados são 45,45% ao nível do 

relacionamento com os alunos e 27,27% na adequação das atividades. 

 

 Ainda neste ponto, questionámos os docentes relativamente à inclusão dos 

alunos com NEE nas AEC’s, se os seus alunos se sentem incluídos nessas atividades? 
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Os resultados obtidos com maior destaque foram 45,45% para o parâmetro Às vezes e 

27,27% para a opção Raramente. 

 

 

 

6.1.3.  Relação com os Docentes Titulares de Turma. 

 

Para analisarmos a relação existente, entre os diferentes docentes procuramos 

saber se existiam momentos de partilha e de articulação entre os docentes titulares e os 

docentes das AEC’s. Questionámos se no início do ano letivo existiam reuniões com os 

titulares das suas turmas a essa questão todos os docentes ou seja 100% dos inquiridos 

indicaram que Nunca.  

 

` 

Quadro 4- Opinião sobre a futura existência de reuniões entre titulares e professores 

das AEC’s; Troca de experiências entre ambos os docentes ao longo do ano 

 

Existência das Reuniões Troca de Experiências 

Sempre- 7 
 

Às vezes- 2 
 

Raramente-2 
 

Nunca- 0 

Sempre- 0 
 

Às vezes- 5 
 

Raramente- 4 
 

Nunca- 2 

Total: 11 professores 
 

 

 

Analisando o Quadro 4 observamos que todos os professores das AEC’s 

consideram que deveriam existir reuniões no início do ano letivo com os docentes 

titulares de turma. Verificamos também que relativamente Sobre a frequência e 

periodicidade dessas reuniões as opiniões dos professores dividem-se sendo que 63,63% 

acha que essas reuniões deveriam existir sempre. 
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Questionados sobre a troca de experiências de informalmente, ao longo do ano 

letivo com os docentes titulares 81,81% realiza essa troca. Dos 81,81%, 45,45% 

considera fazê-lo Às Vezes e 36,36% apenas o faz Raramente.  

Para além disso cerca de 18,18% dos inquiridos indica que não existem qualquer 

momento de partilha com os titulares ao longo do ano. 

 

 

Gráfico 2- Papel representado pelas AEC’s na opinião dos docentes titulares 
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No Gráfico 2- verificamos que a maioria dos docentes que lecionam as AEC’s 

reconhecem como o principal papel dessas atividades o Caráter lúdico das mesmas. Para 

além disso, 27,27% dos inquiridos considera que essas atividades têm como principal 

papel a Ocupação do tempo livre, há ainda dois docentes que consideram que a 

principal função das AEC’s é a Exploração de conteúdos. 

 

 Questionámos ainda os docentes sobre a na sua opinião seria benéfico para o 

aluno com NEE a partilha de dados entre o professor titular e o professor das AEC’s. A 
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essa questão 100% dos professores inquiridos responderam que sim, seria benéfica a 

existência de partilha entre ambos os docentes. 

 

 A última questão do questionário dizia respeito à perceção/opinião sobre o fato 

de o Agrupamento demonstrar interesse/preocupação sobre a participação dos alunos 

com NEE’s nas atividades. 

 

 

 

Gráfico 3- Atitude do Agrupamento face aos alunos com NEE’s 
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Analisando o Gráfico 3- conseguimos verificar que 54,54% dos docentes reconhece 

que o Agrupamento apresenta pontualmente algum interesse/ preocupação sobre a 

participação dos alunos com NEE’s nas atividades. Os restantes são da opinião que o 

Agrupamento nunca manifesta atitudes nesse sentido. 
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6.2. Opinião dos docentes titulares de turma sobre as AEC’s 

 

 

 

Neste estudo foram aplicados questionários aos 23 docentes titulares de turma. Uma 

vez mais, os dados recolhidos tinham sempre como objetivo a procura da resposta à 

questão de partida. Dos 23 questionários distribuídos foi feita análise de 20 uma vez que 

foram esses os devolvidos e entregues à investigadora.  

 

É importante referir que houve de fato um cuidado por parte dos inquiridos na 

entrega do questionários uma vez que, no decorrer desse processo a investigadora 

deslocou-se para a Região Autónoma dos Açores passando a lá residir, perdendo assim 

o elo presencial com o Agrupamento. No entanto, foi possível manter a ligação através 

dos meios digitais, por telefone, e acima de tudo pelo profissionalismo e dedicação 

daqueles com que para tal contribuíram. Realçando particularmente, a atenciosa e 

cuidadosa participação da coordenadora do 1º ciclo que reuniu os inquéritos e que os fez 

chegar a bom porto.  

 

Logo que concluída a recolha dos questionários, iniciou-se o tratamento dos dados 

neles contidos, com o intuito de efetuar uma análise quantitativa dos mesmos. 
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6.2.1. Caracterização dos docentes titulares 

 

Quadro 5- Idade, Sexo, Tempo de Serviço e Categoria Profissional 

 

Idade Sexo Tempo de 

Serviço 

Categoria 

Profissional 

Habilitações 

< 30 anos – 0 

30 -  40 anos – 11 

41 – 50anos – 9 

+ 50 anos – 0 

Masculino – 2 

Feminino - 18 

- 5 anos – 0 

6 – 14 anos – 4 

15 – 24 anos – 8 

+ 25 – 8 

Quadro de escola – 8 

Quadro de Zona 

Pedagógica – 5 

Contratado – 7 

Bacharelato- 0 

Licenciatura- 18 

Mestrado- 2 

Doutoramento- 0 

 

Total: 20 professores 

 

 

Pela observação do Quadro 5, podemos verificar que o grupo de professores 

titulares de turma, apresentam-se na faixa etária entre os 30 e os 40 anos. Os restantes 

encontram-se na faixa etária dos 41 a 50 anos de idade. Dos quais 90% são do sexo 

feminino e 10% do sexo masculino. Relativamente ao tempo de serviço que estes 

possuem verificamos que nenhum dos docentes apresenta menos de 5 anos de serviço, 

que 20% tem entre 6 a 14 anos de tempo de serviço e os restantes 80% distribuem-se de 

forma igual entre o intervalo de 15 a 24 anos e o intervalo  de mais de 25 anos de 

serviço. Outra questão também registada é o facto de todos os docentes ao nível da 

categoria profissional 40% ser do Quadro do Agrupamento, de 25% pertencer ao 

Quadro de Zona Pedagógica e os restantes 35% são docentes contratados. 

Ao nível das habilitações literárias 90% dos docentes possui licenciatura os 

restantes 10% possuem Mestrado. 
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6.2.2. Caracterização da turma 

 

Quadro 6 - N.º de alunos por Turma, N.º de Alunos que frequentam as AEC’s. 

 

N.º de alunos por  

turma 

N.º de alunos que 

frequentam as 

AEC’s 

20 alunos- 3 

21 alunos-8 

19 alunos-7 

< 14 alunos-2 

20 alunos- 5 

21 alunos- 4 

19 alunos-7 

< 14 alunos-2 

Total: 20 professores inquiridos 

 

 

Verificamos que existem 3 professores titulares que possuem turmas com 20 

alunos, 8 professores titulares têm turmas com 21 alunos, 7 professores têm turmas com 

19 alunos e 2 professores possuem turmas com menos de 14 alunos. 

 

Sobre o número de alunos que têm nas suas turmas inscritos nas AEC’s 5 dos 

professores titulares têm 20 dos seus alunos inscritos nas AEC’s, 4 professores titulares 

possuem 21 dos seus alunos inscritos nas AEC’s. Existem 7 professores titulares que 

têm 19 dos seus alunos inscritos nas AEC’s e 2 professores têm menos de 14 alunos 

inscritos nas atividades. Desta forma podemos verificar que, os docentes titulares 

inquiridos possuem no seu total 88,07% dos seus alunos inscritos nas AEC. 

  

 

 

 

 

 

 



57 

 

Quadro 7 - N.º de Alunos com NEE por turma; N.º de Alunos Com NEE 

inscritos nas AEC’s. 

 

N.º de Alunos com 

NEE por turma 

N.º de alunos  

com NEE que 

frequentam as 

AEC’s 

2 alunos- 17 

1 aluno- 2 

0 alunos- 1 

 

2 alunos- 16 

1 aluno- 2 

 

 

 

Com a análise do Quadro 7 constatamos que 17 dos docentes titulares possui 2 

alunos com NEE nas suas turmas, 2 docentes possuem 1 aluno com NEE na sua turma e 

há 1 professor que não tem alunos com NEE na sua turma. 

 

 Questionados sobre o número de alunos com NEE inscritos nas AEC’s 

verificamos que 16 dos docentes titulares tem 2 alunos com NEE inscritos nas 

atividades e 2 docentes que possuem apenas 1 aluno com NEE inscrito. Com este dado 

podemos concluir que 94,4% dos alunos com NEE está inscrito nas AEC’s. 
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Gráfico 4- AEC’s frequentadas por alunos com NEE 
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Questionados sobre quais as AEC’s frequentadas pelos alunos com NEE das 

suas turmas, os professores titulares indicaram que a preferência dos alunos recai sobre 

a Atividade Física/Desportiva e o Clube de Ciências, como podemos observar no 

Gráfico 4. 

No que respeita à seleção dessas atividades todos os docentes titulares 

responderam que esse era um critério apenas dos pais/ encarregados de educação. 

 

 

6.2.3. Relação entre os docentes titulares de turma e os docentes que lecionam as 

AEC’s. 

 

Relativamente à existência de reuniões com os docentes que lecionam as AEC’s 

no inicio de cada ano letivo 100% dos professores titulares indicaram que essas reuniões 

nunca existem.  
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Gráfico 5- O principal papel representado pelas AEC’s aos olhos do professor 

titular de turma. 
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Dos 20 docentes inquiridos, 18 considera o caráter lúdico das AEC’s como 

sendo a sua principal finalidade, opinião essa que representa 90% dos professores 

inquiridos. Os restantes 10% consideram que a exploração de conteúdos como a 

principal mais-valia. 
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Quadro 8- Opinião dos docentes titulares sobre: 

-o benefício da participação dos alunos com NEE’s nas AEC’s;  

-Existência de diferenciação pedagógica nas AEC’s; 

-Existe de inclusão dos alunos com NEE nas AEC’s.  

 

 

 Sempre Às 

vezes 

Pontualmente Nunca 

Considera que os alunos com NEE 

beneficiam com a participação nas AEC’s? 

0 7 13 0 

Considera que a planificação das AEC’s 

contempla a diferenciação das atividades 

propostas? 

 

0 3 11 6 

De um modo geral, considera que os alunos 

com NEE sentem-se incluídos nas AEC’s. 

0 10 9 1 

 

  

 

Com a análise ao Quadro 8 podemos constatar que 13 dos professores titulares 

inquiridos considera que os alunos com NEE, apenas pontualmente tiram benefício da 

sua participação nas AEC’s o que faz 65% dos titulares. Os restantes 35% consideram 

que a participação dos alunos com NEE nas AEC’s pode por vezes trazer benefícios 

para os mesmos.  

 

 No que concerne à opinião dos docentes titulares sobre a existência ou não de 

diferenciação na planificação das AEC’s as opiniões também se dividem. Verificando-

se que 55% dos docentes considera que apenas pontualmente essa diferenciação existe, 

30% considera que essa diferenciação nunca existe e 15% considera que algumas vezes 

existe diferenciação. 

 

 Relativamente à última questão colocada aos professores titulares, pretendia-se 
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averiguar qual a opinião dos docentes sobre a inclusão dos alunos com NEE’s nas  

AEC’s verificou-se que a opinião dos docentes dividiu-se em três grupos. Sendo que 

50% considera que os seus alunos sentem-se por vezes incluídos nas AEC’s. Por outro 

lado, 45% acha que tal situação ocorre apenas pontualmente. Existe ainda 1 professor 

que considera que os alunos com NEE nunca se sentem incluídos nessas atividades, o 

correspondente a 5%.  

 

 

6.3. Opinião da professora coordenadora do 1º ciclo 

 

Neste estudo considerou-se importante realizar uma entrevista à professora 

coordenadora do 1.º Ciclo. Procurando saber qual a sua opinião relativamente ao 

contributo das AEC’s para a inclusão dos alunos com NEE e qual o benefício dessas 

atividades para o seu desenvolvimento. Paralelamente a isso pretendemos também 

verificar qual a postura e as medidas tomadas pelo Agrupamento face a estas e outras 

questões relacionadas. 

Através dos dados recolhidos (Apêndice IV), da análise a esses mesmos resultados e 

do conjunto de conversas de corredor/informais, obtivemos uma outra forma de resposta 

para a nossa questão de partida. 

 

Relativamente à caracterização da inquirida, podemos afirmar que se trata de uma 

professora com 53 anos, é do sexo feminino é Licenciada e possui uma Pós – 

graduação. Esta docente já tem mais de 30 anos de serviço estando neste agrupamento 

há 10 anos. Há 8 anos que desempenha o cargo de coordenadora. 

 

A coordenadora informa que dos 220 alunos a frequentar o 1º ciclo, 21 possui NEE 

e todos estão inscritos nas AEC’s. Questionámo-la também se considerava a 

participação dos alunos com NEE nas AEC’s benéfica para os alunos. Sobre esta 

questão a coordenadora considera que para a maioria dos alunos essa situação pode ser 

benéfica no entanto considera que o excesso de carga horária pode trazer mais 

malefícios do que benefícios. Refere também que no caso dos alunos com casos mais 
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graves a participação não é benéfica não só pela carga horária acrescida como pelo 

espaço em que ocorrem essas atividades. Na sua opinião é mais uma hora que os alunos 

passam fechados numa sala. No entanto, a frequência e inscrição destes e dos outros 

alunos nestas atividades é da responsabilidade dos pais/encarregados de educação. 

 

No que concerne ao espaço e aos recursos disponibilizados pelo agrupamento para a 

realização das AEC’s a coordenadora indica-nos que:  

 

Relativamente aos espaços cedidos, são de um modo geral as salas correspondentes 

a cada turma, nos polos em que há menos turmas existem salas diferentes para as AEC’s 

mas na escola sede não é possível porque não há espaço livre. 

 

Sobre os recursos humanos disponibilizados a coordenadora refere que infelizmente 

não existem recursos excedentes, mas sim o contrário. Tendo em conta o horário de 

realização das atividades os recursos acabam por ser necessários nesse período para a 

limpeza e manutenção dos espaços. Refere também que devido ao baixo n.º de 

auxiliares só poderá existir algum apoio em situações muito pontuais. O que já ocorreu 

este ano letivo em que a partir do 2º período um aluno com multideficiência passou a ter 

o apoio de uma auxiliar em três AEC’s por semana. Questionada sobre o apoio por parte 

de uma docente de Educação Especial nas AEC’s, a professora indica que os 

professores colocados são poucos face à necessidade e que os que estão já possuem o 

horário completamente preenchido. 

 

Ao longo da investigação e na sequência de algumas conversas informais, tivemos 

conhecimento que no 1º período os pais do aluno com multideficiência tinham 

apresentado recurso/ reclamação ao Agrupamento devido à falta de apoio que o filho 

tinha nas AEC’s. Desta forma, pensamos que o apoio em três aulas semanais que a 

coordenadora referiu deve ter surgido no seguimento do recurso apresentado pelos pais. 

 

No que respeita aos recursos didáticos disponibilizados aos docentes das AEC’s a 

coordenadora refere que são todos os que existem no agrupamento. Os professores das 

AEC’s têm acesso a todos os materiais existentes na escola e se for necessário algum 
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outro material os docentes podem sempre solicitá-lo na secretaria. 

 

Sobre a articulação existente entre os docentes titulares e os docentes das AEC’s, a 

coordenadora indica que existe sempre uma “pressão” por parte do agrupamento para 

que tal aconteça. Ressalva que essa partilha não ocorre de forma formal, pelo que não 

são marcadas reuniões nesse sentido, a não ser em casos excecionais. No entanto, ela 

considera que nas turmas em que existem alunos com NEE a existência de partilha e 

articulação ainda é mais eminente. 

 

Questionada sobre a possibilidade de as AEC’s poderem desempenhar o papel de 

agentes de inclusão para os alunos com NEE a coordenadora responde que em teoria 

isso é possível. No entanto, na prática e para quem está no terreno é quase impossível. 

Uma vez que os docentes das AEC’s estão com as turmas apenas um tempo semanal, 

são na sua maioria turmas com mais de 20 alunos e sem apoios em sala, não sobra 

tempo para o apoio mais específico e simultaneamente gerir o grupo-turma. 

Sobre o contributo que as AEC’s podem fornecer para o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural dos alunos com NEE a coordenadora reconhece que todas as atividades 

que se caraterizem por jogos, por atividades lúdicas são excelentes aliados para o 

desenvolvimento global de qualquer aluno e particularmente dos alunos com NEE. 

Neste sentido as atividades que aos olhos da coordenadora mais o permitem são as 

Expressões. 

 

Também são as Expressões (dramática, plástica e motora) que para a entrevistada 

podem desempenhar melhor o papel de agente inclusivo nas AEC’s, devido à natureza 

das atividades associadas às mesmas. 
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6.4. Discussão e análise dos dados mais significativos 

 

No decorrer da análise e tratamento dos dados verificámos que em algumas 

questões colocadas quer aos docentes titulares, quer aos docentes das AEC’s e à 

professora coordenadora do 1º ciclo as respostas eram muito diferentes apresentando 

pontos de vista por vezes contraditórios. No entanto, na grande maioria das questões 

investigadas foram encontradas muitas semelhanças. 

 

Algumas das diferenças ou das semelhanças encontradas serão alvo de análise 

por parte da investigadora aqui neste ponto do estudo, a seleção das mesmas está 

relacionada com o seu contributo para a resposta da nossa questão de partida.  

Serão também, levantadas algumas questões consideradas relevantes para a 

investigadora, o objetivo não será a procura de resposta para as mesmas mas sim, 

promover a reflexão sobre o tema. 

 

 

- Existência de reuniões no início do ano letivo para a partilha, para a 

articulação de dados entre o professor titular e o professor das AEC’s sobre os 
alunos com NEE. 

 

 Professores titulares e Professores das AEC’s 

 

Nos resultados obtidos através dos questionários que a totalidade dos docentes 

titulares e a totalidade dos docentes das AEC’s afirmaram que não existem reuniões no 

início do ano letivo.  

Num dos questionários, aplicado aos docentes das AEC’s na questão: N.º de 

alunos com NEE da sua AEC? Verificámos que foi deixado em branco com uma nota 

indicando passo a citar: “não reúno essa informação”. O que nos leva a pensar que não 

existe de partilha funcional dessa informação. 
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 Professora coordenadora 

 

A professora coordenadora indica-nos que o agrupamento preza muito a 

importância da articulação entre os docentes titulares e os docentes das AEC’s. No 

entanto, em relação à existência das reuniões não confirma nem desmente a existência 

das mesmas, indicando que existem momentos informais de partilha no início do ano 

sempre que a situação justifique. 

 

 

Um dos princípios orientadores no Agrupamento e que consta no Projeto 

Educativo é o seguinte: “Fomentar a cooperação entre alunos, professores, pessoal não 

docente, encarregados de educação e comunidade em geral”. Neste sentido, 

consideramos que deviam de fato existir momentos formais tais como reuniões no inicio 

do ano letivo para que não só ocorresse a partilha de informação sobre os alunos com 

NEE como também, fossem delineadas estratégias para o trabalho com estes e os outros 

alunos. Este “intercâmbio”, devia envolver para além dos docentes titulares, os docentes 

das AEC’s, os professores de Educação Especial, e sempre que tal justificasse a 

participação de outro membro da comunidade escolar. 

 

 

- Sobre o fato de as AEC’s poderem ser vistas como agentes de inclusão 

para os alunos com NEE que as frequentam. 

 

 

Todos os intervenientes do estudo consideram que as AEC’s podiam 

desempenhar o papel de agente inclusivo. Dos titulares inquiridos, 65% consideram que 

tal só ocorre pontualmente. No caso dos docentes das AEC’s 45,45% dos mesmos é que 

possui essa opinião. É também referido pela professora coordenadora que nas AEC’s 

em que exista uma predominância do lúdico e do jogo há uma maior possibilidade de 

desempenharem o papel de agentes inclusivos.  

No entanto, a coordenadora deixa um alerta, muito importante. Relembrando 

que, esse papel está sempre comprometido devido à periodicidade das atividades, e ao 
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número de alunos por turma. 

 

Se é reconhecida a importância do lúdico e do jogo na inclusão dos alunos com 

NEE’s, não deveriam ser acionados mecanismos por parte do agrupamento, para 

garantir que essas atividades efetivamente oferecessem aos seus alunos essas 

aprendizagens/experiências? 

 

 

- A Diferenciação Pedagógica 

 

 

 Professores titulares 

 

Questionámos os professores titulares sobre se na sua opinião a planificação das 

AEC’s contemplava a diferenciação pedagógica. A essa questão, 55% dos docentes 

considera que a diferenciação apenas existe de forma pontual. Existindo mesmo um 

grupo de docentes que considerou que tal situação, nunca existe representando 30%. 

 

 Professores das AEC’s 

 

Para os docentes das AEC’s esta questão também carece de alguma 

preocupação, uma vez que, 27,27% dos inquiridos consideram essa como a principal 

dificuldade no trabalho com alunos com NEE. 

 

 

Esta semelhança verificada entre a opinião dos docentes titulares e os docentes 

das AEC’s justifica a necessidade da existência de momentos de partilha e de 

articulação entre os diferentes agentes. Sabendo que, cada docente das AEC’s possui 

apenas 45min semanais com cada uma das suas turmas não será ainda mais emergente 

“rentabilizar” esse tempo?!  

. 
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Parte III- Capitulo 3 
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A filosofia adjacente a uma Escola para Todos (Escola Contemporânea) 

prende-se com um sentido de pertença, onde toda a criança é aceite e apoiada pelos 

seus pares e pelos adultos que a rodeiam 

(Correia, 2010, pág.31) 
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1. Proposta de Intervenção 

 

 

No sentido de dar continuidade ao presente trabalho e tendo em conta a 

especificidade que o trabalho com alunos com NEE requer, surgiu a necessidade de 

elaborar uma proposta de intervenção. Esta proposta será dividida em dois pontos:  

No primeiro ponto apresenta-se uma proposta/sugestão que visa promover a 

articulação entre os docentes titulares e os docentes das AEC’s, no sentido de promover 

a troca de informação sobre os alunos e NEE e simultaneamente planear atividades 

conjuntas. 

No segundo ponto, apresentar-se-á a planificação de uma atividade de caráter lúdico 

uma vez que, o lúdico foi considerado por todos os intervenientes do estudo como a 

mais-valia das AEC’s. O lúdico foi também indicado como um ótimo benefício para a 

inclusão dos alunos com NEE nas AEC’s. 

A proposta de intervenção é dirigida aos alunos e professores do primeiro ciclo, 

do agrupamento em estudo. 

 

1.1. Pressupostos teóricos 

 

Os diversos participantes do estudo realçaram a importância da cooperação e 

partilha entre todos os membros da comunidade. Sabendo que tanto os professores 

titulares como os professores das AEC’s possuem licenciatura e que apenas dois dos 

professores envolvidos possuem especialização em EE relembramos o seguinte: “A 

ausência de formação em NEE por parte dos professores do regular e a formação dos 

professores especializados cria, algumas vezes, um clima de alheamento por parte dos 

professores regulares, deixando parecer que todos os casos difíceis são deficiências e 

estão fora da sua alçada…”. (Costa, 1999, p. 71)  

Assim sendo, consideramos que seria benéfico para a Inclusão dos alunos com 

NEE a existência de reuniões entre os Professores Titulares, os Professores das AEC’s, 

os Professores do Ensino Especial que acompanham as turmas e os Encarregados de 

Educação. 
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Neste sentido apresentamos uma proposta de programação dessas reuniões 

indicando quais os professores envolvidos e uma proposta de assuntos a abordar. 
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1.1. Proposta 1- Reuniões 

 

Planificação das reuniões 

 

Objetivos Gerais: 

 

- Desenvolver a cooperação entre os diferentes agentes da comunidade 

educativa; 

 

-Promover a partilha de conhecimento sobre o trabalho com os alunos com NEE; 

 

-Desenvolver atitudes de reflexão e de aceitação da diferença; 

 

-Promover a articulação entre os diferentes docentes; 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

-Sistematizar a aplicação de regras simples; 

 

-Criar grelhas/instrumentos para o registo de comportamentos verificados; 

 

- Planificar atividades conjuntas para o trabalho com alunos com NEE; 

 

 

Calendarização: 

 

Estas reuniões dever-se-iam realizar no início do 1º período antes mesmo do 

arranque do ano letivo, e depois no 2º Período devia ser feito o ponto de situação e no 

3º período para que fosse avaliado o trabalho realizado e delinear o ano seguinte. 
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Recursos: 

Professor titular; Professor da AEC; Professor do Ensino Especial, Encarregado 

de Educação. 

 

Avaliação 

 

- Grelha de registo das dificuldades sentidas; autoavaliação das atividades 

realizadas. 

 

Estratégias (ex.: reunião do 1º Período): 

 

- O professor de EE que acompanha o aluno com NEE deve apresentar aos 

restantes o tipo de atividades que melhor resultam no trabalho com o aluno; 

- O professor titular deve apresentar as regras que o aluno usa em sala durante o 

período letivo; 

- O professor da AEC deve entregar a planificação da sua atividade; 

- Todos os presentes devem verificar a planificação, dar sugestões e promover a 

articulação; 

- O encarregado de educação deve apresentar o motivo da inscrição do seu 

educando naquela AEC está salvaguardado, e sempre que tal não ocorra apresentar as 

suas sugestões de mudança. 
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1.1.2. Proposta 2- Planificação de uma atividade para a AEC – Clube de 

Ciências 

 

Objetivos Gerais: 

 

- Desenvolver a cooperação entre os diferentes agentes da comunidade 

educativa; 

 

-Promover a partilha de conhecimento sobre o trabalho com os alunos com NEE; 

 

-Desenvolver a aceitação de um aluno com NEE por parte dos seus pares; 

 

-Desenvolver atitudes de reflexão e de aceitação da diferença; 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

-Sistematizar a aplicação de regras simples; 

 

-Exprimir-se por iniciativa própria; 

 

- Identificar e registar os diferentes animais. 

 

Recursos: 

 

- Professor da AEC; Professor de EE; Imagens; Material de Desgaste. 

 

Calendarização: 

 

- A definir (procurando sempre junto docente titular a articulação). 
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Avaliação: 

 

- Grelha de observação direta. 

  

 Atividades/ Estratégias: 

  

 - Organizar os alunos em grupos heterogéneos; 

 - Entregar cartões com imagens de diferentes animais, 

 - Entregar cartões com caraterísticas de animais (tipo de pelo, locomoção, 

alimentação, etc.) 

 - Os alunos devem recortar e colar numa cartolina os cartões, de forma a que 

estes sejam agrupados de acordo com as suas características; 

 - Apresentação do trabalho ao grupo turma. 
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Conclusão 

 

Com a elaboração deste projeto verificou-se que muito há ainda a fazer sobre a 

Inclusão de alunos com NEE. Apesar de alguns avanços a nível legislativo, existe ainda 

um vasto campo por explorar quando nos centramos nas AEC’s e na forma como são 

encaradas pelos diversos agentes do processo inclusivo. 

 

 O ensino regular está em constante mudança e por conseguinte as atividades de 

Enriquecimento Curricular revelam cada vez mais a sua importância e o seu papel. A 

possibilidade de alunos com NEE participarem e frequentarem as AEC’s não só fornece 

aos alunos ótimos espaços para a socialização, através do jogo e do caráter lúdico que 

estas atividades apresentam, como proporciona e facilita novas aprendizagens, trazendo 

claros benefícios para os indivíduos e para as próprias instituições. Ressalvamos, que 

nesse sentido cabe aos órgãos de gestão de um qualquer agrupamento organizar essas 

atividades respeitando os direitos e as diferenças de todos os seus alunos. Estando 

atento à forma em como são organizadas as turmas das AEC’s, promovendo a partilha 

da responsabilidade da seleção da AEC entre o encarregado de educação, o professor 

titular e o professor de EE. Esta situação visa garantir que a AEC selecionada vai trazer 

benefício para aquele aluno em particular respeitando a sua especificidade. 

Relembremos que, a escola é por excelência um local de construção e de criação 

de oportunidades. Por isso, é necessário que a escola forneça aos seus alunos as 

oportunidades, as experiências necessárias a cada um, nos diversos contextos. Deverá, 

garantir equidade para todos os seus alunos o que poderá passar pelo conhecimento dos 

condicionalismos associados a esse processo e utilizá-lo como meta a alcançar. 

(Rodrigues, 2003, p. 100) 

 

 Neste sentido, e com a elaboração deste estudo procurou-se saber se as 

Atividades de Enriquecimento Curricular constituíam um fator de inclusão para os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais. Após a análise dos dados obtidos 

através dos diversos instrumentos aplicados verificámos que existe por parte de todos o 

reconhecimento do benefício destas atividades para o processo desenvolvimento dos 
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alunos com NEE. Verificou-se que apesar de existirem tentativas de aplicar e praticar a 

inclusão todos reconhecem que há ainda um caminho a percorrer. 

 

Não pode existir inclusão, se cada docente planifica de forma homogénea, se não 

há partilha/ troca de informação, se os docentes das AEC’s muitas vezes não possuem 

qualquer informação sobre quais as necessidades dos seus alunos. Para Correia (1995) a 

inclusão implica também, uma forte articulação entre a escola, a família e a 

comunidade. Neste estudo verificámos que não existia articulação entre os diferentes 

docentes. 

 

Também verificámos no estudo, que não existem disponíveis para as AEC’s 

professores de apoio da educação especial. Constatámos também que para a maioria dos 

docentes titulares as AEC’s proporcionam mais benefícios quanto mais lúdicas são. No 

entanto, a seleção das AEC’s frequentadas por estes alunos é da exclusiva 

responsabilidade dos pais. Através de várias conversas informais, foi transmitido que 

muitos pais não têm alternativa devido aos horários laborais e acabam por inscrever os 

alunos em todas as AEC’s. 

 

Só poderemos olhar para as Atividades de Enriquecimento Curricular como 

verdadeiros fatores de inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

quando efetivamente houver partilha de conhecimentos, cooperação ou entreajuda por 

forma a serem criadas estratégias e procedimentos que possibilitem que todos os alunos 

tenham melhores condições de aprendizagem, podendo potenciar o desenvolvimento 

máximo não só das suas competências académicas, como das sociais e das sociais. 

As AEC’s devem ser encaradas pelo sistema de ensino como aliadas, 

valorizando o lúdico e o pedagógico, poderão servir como elo de ligação à comunidade 

desenvolvendo projetos e parcerias, ajudando a ultrapassar muitas dificuldades de 

natureza social. 

 

Os docentes em geral, mas particularmente os docentes das AEC’s deverão 

procurar formação específica para o trabalho com estes alunos ditos “diferentes”. É 

necessário estar preparado para receber estas crianças, gerar atividades e delinear 
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estratégias que visem a sua inclusão e potenciem o desenvolvimento da sua autonomia.  

 

Apesar de ao longo da investigação a investigadora procurou saber qual era a 

opinião dos diversos docentes envolvidos nas AEC’S e da postura dos órgãos de gestão 

face à problemática em estudo, considera que seria de todo o interesse para um trabalho 

futuro verificar qual a perspetiva dos encarregados de educação dos alunos com ou sem 

NEE. 

 

 As AEC’s e muitas outras atividades que ocorrem na escola não têm caráter 

curricular no entanto, elas são necessárias e é emergente que os Agrupamentos passem a 

olhar para elas como verdadeiros trunfos. Criando elos entre os diversos docentes, 

gerando equipas de trabalho, garantido a efetiva participação de todos. De um modo 

muito prático um aluno com NEE não pode ter os seus apoios apenas das 9h-16h 

(horário do prof. Titular) se o aluno está na escola até às 18h. É preciso mais apoios e 

com horários ajustados às reais necessidades do aluno. 

 

Em jeito de conclusão podemos afirmar que, talvez o maior desafio do professor 

não esteja centrado no aluno, mas sim nele próprio. Na capacidade de se adaptar, 

na flexibilidade pedagógica que consegue executar, na realização de um trabalho 

cooperativo e na capacidade de aceitar o outro como ele é.  

Claro que esse não pode ser um trabalho isolado, é necessária uma boa 

organização escolar, é necessário que exista um verdadeiro trabalho em equipa, que 

cada professor na sua sala possa se sentir bem e proporcionar um ambiente facilitador 

para Todos os seus alunos. 
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Quem és tu? 

Eu?  

Sou só um pouco de ti, também… 
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----------------------------------------------------------------------------------------- Apêndice I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice I----Guião de Entrevista – Professora Coordenadora 1º ciclo 

 

Tema: As Atividades de Enriquecimento Curricular como agentes inclusivos, para alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

 

Objetivos: 

 

- Dar resposta às questões de investigação delineadas para o estudo; 

- Recolher informação sobre o tema em estudo; 

- Saber qual a opinião da entrevistada sobre o tema; 

- Conhecer quais os recursos humanos e materiais disponíveis na escola para utilizar com alunos com NEE durante as AEC’s; 

- Verificar se existe articulação pedagógica entre o professor titular e o professor das AEC’s, 

 

Entrevistada: Professora Coordenadora 

 

Blocos Objetivos Tópicos Questões Observações 

Bloco A 

Legitimar a 

Entrevista 

Informar sobre a 

intenção do estudo que 

levou à realização da 

entrevista 

 

Apresentação da 

mestranda. 

 

Dar conhecimento à 

entrevistada acerca do 

 Sou professora do Ensino Básico na variante de 

Matemática e Ciências da Natureza e estou a realizar o 

Mestrado em Educação Especial – Domínio Cognitivo 

e Motor na ESE de Beja. A minha tese de mestrado é 

sobre “A inclusão de alunos com necessidades 

 

Entrevista 

semiestruturada 

 

Esclarecer que 
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Realçar a importância da 

participação da 

entrevistada. 

 

Envolver  a entrevistada 

no desenvolvimento do 

estudo. 

estudo em causa. 

 

Salientar a colaboração 

da entrevistada, 

salientando a sua 

utilidade. 

educativas especiais nas atividades de enriquecimento 

curricular, num agrupamento do Baixo Alentejo.” 

Neste sentido é fundamental a sua colaboração pois 

este estudo tem por base a opinião da pessoa e não o 

julgamento dos seus conhecimentos ou opiniões. 

Todas as informações fornecidas são designadas 

exclusivamente ao estudo em causa e serão tratadas de 

forma confidencial. 

 

Agradeço a sua disponibilidade. 

 

se trata de um 

estudo. 

 

 

Bloco B 

 

Dados 

biográficos da 

Entrevistada 

Realizar uma breve 

caracterização da 

entrevistada 

Idade 

 

Formação Base 

 

Especialização 

 

Tempo de Serviço 

 

- Que idade tem? 

 

- Qual a sua formação base? 

 

- Tem alguma especialização? Em que área? 

- Quanto tempo tem de serviço? 

 

-Há quanto tempo leciona no agrupamento? 

 

 

 

Revelar 

abertura para as 

questões. 
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Tempo de Serviço no 

agrupamento 

 

Duração do cargo 

desempenhado 

 

- Há quanto tempo desempenha o cargo de 

coordenadora do 1º ciclo? 

 

Bloco C 

 

Inclusão nas 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular 

 

Recolher elementos 

sobre o agrupamento. 

 

Conhecer o parecer da 

entrevistada sobre a 

inclusão de alunos com 

NEE. 

 N.º de alunos do 

agrupamento 

 

N.º de alunos das 

AEC’s 

 

Opinião sobre a 

inclusão 

- O agrupamento tem quantos alunos a frequentar o 1º 

ciclo? 

 

 

- Quantos alunos com NEE frequentam as AEC’s? 

 

- Qual a sua opinião acerca de frequência de alunos 

com NEE nas AEC’s? 

 

Levar a 

entrevistada a 

exprimir-se 

relativamente 

ao tema. 

Bloco D 

 

Recursos nas 

AEC’s 

Conhecer quais os 

recursos humanos e 

materiais que são 

disponibilizados para as 

Recursos humanos 

disponibilizados 

- Quais os recursos humanos que são disponibilizados 

para atender os alunos com NEE no espaço das 

AEC’s?  Considera-os suficientes e adequados? 

 

Levar a 

entrevistada a 

responder de 

forma objetiva 
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AEC’s 

 

Conhecer a articulação 

curricular e pedagógica 

existente entre o 

professor titular e o 

professor das AEC’s  

- Quais os materiais disponibilizados para atender 

alunos com NEE no espaço das AEC’S? 

 

- Os materiais que são utilizados com alunos com NEE 

durante o período das áreas curriculares, estão também 

disponíveis durante as AEC’s? 

 

- Existem reuniões com os professores das AEC’s no 

sentido de partilhar as adaptações curriculares dos 

alunos com NEE que frequentam essas mesmas 

atividades? 

 

Bloco E 

 

Contributo das 

AEC’s em 

alunos com 

NEE 

 Conhecer a opinião da 

entrevistada sobre o 

contributo das AEC´s 

em alunos com NEE. 

Objetivos de inclusão. - Considera que as AEC’s cumprem os pressupostos de 

Inclusão para alunos com NEE? 

 

- Na sua opinião o tipo de atividades realizadas nas 

AEC’s pode contribuir para o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural de alunos com NEE? 

Justifique. 

Levar a 

entrevistada a 

responder de 

forma objetiva 
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- Que tipo de atividades propunha para promover a 

inclusão nas AEC’s? 

 

-Se considerar oportuno pode salientar algum assunto 

que não tenha sido abordado na entrevista. 

 

 

 

 

 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------- Apêndice II 
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Este questionário foi elaborado no âmbito do Mestrado em Educação Especial - Domínio 

Cognitivo e Motor.  

 

O projeto de investigação em causa incide no tema: “A inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais nas atividades de enriquecimento curricular, num 

agrupamento do Baixo Alentejo.” 

  

Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. Os dados de identificação 

solicitados servem apenas para efeito de interpretação das outras respostas. 

 

 Não está perante um teste com respostas certas e erradas, mas apenas com um conjunto de 

questões sobre as quais pretendemos conhecer a sua opinião. Solicitamos-lhe, pois, respostas 

verdadeiras.  

A sua opinião é muito importante.  

Obrigada pela colaboração. 

Inquérito por Questionário 

 

Preencha, sempre que possível, com um X.  

 

 

 

 

1. Idade:  

Menos de 30 anos (  ) De 30 a 40 anos (  )  De 41 a 50 anos (  ) Mais de 50 anos (  )  

 

2. Sexo:  

Masculino (  )  Feminino (  ) 

 

3. Tempo de serviço: (contado até ao 31/08/2016) 

 Até 5 anos (  )   De 6 a 14 anos  (  )  De 15 a 24 anos (  )  Mais de 25 anos (  )  

I - Dados Pessoais e Profissionais 
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II- Caraterização da AEC 

 

 

4. Categoria profissional: 

 

 Docente do Quadro de Agrupamento (  )   

Docente do Quadro de Zona Pedagógica (  ) 

Docente Contratado (  ) 

 

5. Habilitações literárias:  

 

Bacharelato (  ) Licenciatura (  ) Mestrado (  ) Doutoramento (  ) 

 Outra. Qual? _______________________________________________________  

Curso: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6. Número de turmas: _____ 

7. Número de alunos com Necessidades Educativas Especiais que frequentam a 

AEC. ____ 

 

8. Considera benéfico para os alunos com Necessidades Educativas Especiais a 

participação na AEC? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Raramente (  )  Nunca (  ) 

 

9. Planifica as suas aulas, tendo em conta a especificidade dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais inseridos na turma? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Raramente (  )  Nunca (  ) 
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III- Relação com os docentes titulares de turma 

 

 

 

10. Qual a maior dificuldade sentida no trabalho com os alunos com Necessidades 

Educativas Especiais inseridos na turma? 

 

O tempo de realização 

das tarefas 

 

O relacionamento com 

os pares 

 

A adequação de 

matérias/tarefas 

 

Outra  

 

11. De um modo geral, considera que os alunos com NEE sentem-se incluídos nas 

AEC’s? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Raramente (  )  Nunca (  ) 

 

 

 

12. No início do ano letivo, há reuniões com os docentes titulares de turma? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Raramente (  )  Nunca (  ) 

 

Se a sua resposta foi Nunca passe para a questão número 14. 

 

13. Considera a existência dessas reuniões: 

 

Imprescindíveis (  )  Relevantes (  )  Aceitáveis (  ) Desnecessárias (  ) 
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14. Nessas reuniões, a que é dado mais relevo: 

 

Planificação de atividades (  ) Partilha de experiências (  ) Comportamento (  )  

Outro? ______ 

 

15.  Na sua opinião considera que essas reuniões deveriam de existir? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

 

16. Ao longo do ano letivo, há troca de experiências entre o técnico/docente e o 

professor titular? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

 

17.  Para si, qual o principal papel que as AEC’s representam? 

 

Ocupação de tempo livre  (  ) 

O caráter lúdico  (  ) 

Exploração de Conteúdos (  ) 

Outro __________________________________________________________ 

 

18. Considera que aluno com Necessidades Educativas Especiais iria beneficiar da 

partilha de dados entre o professor titular e o professor da AEC. 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

 

19. Considera que de um modo geral o Agrupamento demonstra 

interesse/preocupação sobre a participação dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais? 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

Grata pela sua colaboração. 

Ana Bonito 
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-------------------------------------------------------------------------------------- Apêndice III 
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Este questionário foi elaborado no âmbito do Mestrado em Educação Especial - Domínio 

Cognitivo e Motor.  

 

O projeto de investigação em causa incide no tema: “A inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais nas atividades de enriquecimento curricular, num 

agrupamento do Baixo Alentejo.” 

  

Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. Os dados de identificação 

solicitados servem apenas para efeito de interpretação das outras respostas. 

 

 Não está perante um teste com respostas certas e erradas, mas apenas com um conjunto de 

questões sobre as quais pretendemos conhecer a sua opinião. Solicitamos-lhe, pois, respostas 

verdadeiras.  

A sua opinião é muito importante.  

Obrigada pela colaboração. 

Inquérito por Questionário 

 

Preencha, sempre que possível, com um X.  

 

 

 

 

1. Idade:  

Menos de 30 anos (  ) De 30 a 40 anos (  )  De 41 a 50 anos (  ) Mais de 50 anos (  )  

 

2. Sexo:  

Masculino (  )  Feminino (  ) 

 

3. Tempo de serviço: (contado até ao 31/08/2016) 

 Até 5 anos (  )   De 6 a 14 anos  (  )  De 15 a 24 anos (  )  Mais de 25 anos (  )  

I - Dados Pessoais e Profissionais 
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II- Caraterização da turma 

 

 

4. Categoria profissional: 

 

 Docente do Quadro de Agrupamento (  )   

Docente do Quadro de Zona Pedagógica (  ) 

Docente Contratado (  ) 

 

5. Habilitações literárias:  

 

Bacharelato (  ) Licenciatura (  ) Mestrado (  ) Doutoramento (  ) 

 Outra. Qual? _______________________________________________________  

Curso: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

6. Número de alunos: _____ 

7. Número de alunos que frequentam as AEC’s: ____ 

8. Número de alunos com Necessidades Educativas Especiais: ____ 

9. Número de alunos com Necessidades Educativas Especiais que frequentam as 

AEC’s. ____ 

10. Assinale com X as AEC’s frequentadas pelos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais.  

 

Clube de Ciências  

Inglês  

Atividade Física - desportiva  

Expressão Plástica  

Expressão Dramática  
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III- Relação com os docentes/técnicos que lecionam as AEC’s 

 

 

 

 

11. A inscrição na/nas atividade (s) (no caso dos alunos com NEE) esteve 

dependente: 

 

Apenas do critério dos pais (  )    

Do acordo entre o professor e os pais (  )  

Do horário/dia da atividade (  ) 

Outro motivo. Qual? ______________________________________________ 

 

 

 

 

12. No início do ano letivo, há reuniões com os técnicos/docentes que vão dinamizar 

as AEC’s? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Raramente (  )  Nunca (  ) 

 

Se a resposta foi Nunca passe para a questão número 19. 

 

13. A marcação dessas reuniões é da responsabilidade: 

 

Do agrupamento (  )  Do titular (  )  Do técnico (  )  Outro? _________ 

 

14. Considera essas reuniões: 

 

Imprescindíveis (  )  Relevantes (  )  Aceitáveis (  ) Desnecessárias (  ) 

 

15. Nessas reuniões, a que é dado mais relevo: 
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Planificação de atividades (  ) Partilha de experiências (  ) Comportamento (  )  

Outro? ______ 

16.  Na sua opinião considera que essas reuniões deveriam de existir? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

 

17. Nessas reuniões o titular refere quais os alunos com NEEs e as atividades às 

quais são mais recetivos? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

 

18. Ao longo do ano letivo, há troca de experiências entre o titular e o técnico? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

 

19.  Para si, qual o principal papel que as AEC’s representam? 

 

Ocupação de tempo livre  (  ) 

O caráter lúdico  (  ) 

Exploração de Conteúdos (  ) 

Outro __________________________________________________________ 

 

20.   Considera que os alunos com NEE beneficiam com a participação nas AEC’s. 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

 

21. Considera que a planificação das AEC’s contempla a diferenciação das 

atividades propostas? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 
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22. De um modo geral, considera que os alunos com NEE sentem-se incluídos nas 

AEC’s? 

 

Sempre (  )  Às vezes (  )  Pontualmente (  )  Nunca (  ) 

  

Grata pela sua colaboração. 

Ana Bonito 
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-------------------------------------------------------------------------------------- Apêndice IV 
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Entrevista- Professora coordenadora 

 

Tema: As Atividades de Enriquecimento Curricular, como fator de inclusão para alunos 

com Necessidades Educativas Especiais. 

 

Objetivos: 

 

- Dar resposta às questões de investigação delineadas para o estudo; 

- Recolher informação sobre o tema em estudo; 

- Saber qual a opinião da entrevistada sobre o tema; 

- Conhecer quais os recursos humanos e materiais disponíveis na escola para 

utilizar com alunos com NEE durante as AEC’s; 

- Verificar se existe articulação pedagógica entre o professor titular e o professor 

das AEC’s, 

 

Entrevistadora- Sou professora do Ensino Básico na variante de Matemática e 

Ciências da Natureza e estou a realizar o Mestrado em Educação Especial – Domínio 

Cognitivo e Motor na ESE de Beja. A minha tese de mestrado é sobre “A inclusão de 

alunos com necessidades educativas especiais nas atividades de enriquecimento 

curricular, num agrupamento do Baixo Alentejo.” 

Neste sentido é fundamental a sua colaboração pois este estudo tem por base a opinião 

da pessoa e não o julgamento dos seus conhecimentos ou opiniões. 

Todas as informações fornecidas são designadas exclusivamente ao estudo em causa e 

serão tratadas de forma confidencial. 

Agradeço desde já a sua disponibilidade. 

 

Entrevistadora -Que idade tem? 

 

Entrevistada: 
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53 

Entrevistadora - Qual a sua formação base? 

 

Entrevistada: 

Magistério Primário + Licenciatura em Ensino - variante Português/Francês 

Entrevistadora- Tem alguma especialização? Em que área? 

 

Entrevistada: 

Pós-graduação em Ciências da Educação 

 

Entrevistadora - Quanto tempo tem de serviço? 

 

Entrevistada: 

30 anos 

Entrevistadora -Há quanto tempo leciona no agrupamento? 

 

Entrevistada: 

10 anos 

 

Entrevistadora - Há quanto tempo desempenha o cargo de coordenadora do 1º ciclo? 

 

Entrevistada: 

8 anos 

Entrevistadora - O agrupamento tem quantos alunos a frequentar o 1º ciclo? 

 

Entrevistada: 

220 

Entrevistadora - Quantos alunos com NEE frequentam as AEC’s? 

 

Entrevistada: 

21 



103 

 

Entrevistadora - Qual a sua opinião acerca de frequência de alunos com NEE nas 

AEC’s? 

 

Entrevistada: 

Creio que é muito importante para a generalidade dos alunos com NEE, no entanto, 

reconheço também que para alguns alunos (multidificientes, défice cognitivo grave) a 

frequência das AEC’s não é benéfica porque torna demasiado pesada a sua carga horária 

uma vez que a frequência das AEC’s implica também que estes alunos passem 

demasiado tempo na escola, em geral fechados em sala de aula. 

 

Entrevistadora - Quais os recursos humanos que são disponibilizados para atender os 

alunos com NEE no espaço das AEC’s? Considera-os suficientes e adequados? 

 

Entrevistada: 

Em geral não é possível colocar recursos adicionais nas turmas com alunos NEE. Não 

existem horas no horário dos docentes que permitam prestar esse tipo de apoio (AEC’s) 

e as Auxiliares não dão mãos a medir  entre as vigilâncias dos recreios e a limpeza das 

salas (neste agrupamento as AEC’s são implementadas no final da atividade letiva). 

Só em situações muito  excecionais são colocados recursos para acompanhar/atender 

alunos NEE nas AEc’s . Tivemos um caso este ano letivo em que foram atribuídas pelo 

ministério três horas a uma auxiliar para acompanhar um aluno de 1ºano com 

multidificiência e essas horas foram canalizadas sobretudo para as horas das AEC’s. 

Esta situação só se veio a verificar já no final do 1º período e após muitas exposições da 

escola para o ministério e também da intervenção e insistência dos pais. 

 

  

Entrevistadora - Quais os materiais disponibilizados para atender alunos com NEE no 

espaço das AEC’S? 

 

Entrevistada: 

Os mesmos que estão à disposição dos docentes titulares (sala de material didático). 
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Entrevistadora - Os materiais que são utilizados com alunos com NEE durante o 

período das áreas curriculares, estão também disponíveis durante as AEC’s? 

Entrevistada: 

Sim. 

Entrevistadora - Existem reuniões com os professores das AEC’s no sentido de 

partilhar as adaptações curriculares dos alunos com NEE que frequentam essas mesmas 

atividades? 

 

Entrevistada: 

Sim, mesmo que isso não aconteça em reunião formal, insiste-se na importância de uma 

articulação próxima e continuada entre docente titular e docente das AEC’s sobretudo 

em turmas com alunos NEE. 

 

Entrevistadora - Considera que as AEC’s cumprem os pressupostos de Inclusão para 

alunos com NEE? 

Entrevistada: 

Na teoria sim, na prática creio que nem sempre é fácil (uma hora de aula por semana, 

com grupos turma com mais de  20 alunos, muitas vezes já cansados, torna-se difícil 

dispensar a estes alunos (NEE) um apoio suficientemente individualizado e diferenciado 

e gerir o grupo-turma de forma a garantir uma boa relação inter pares. 

  

Entrevistadora - Na sua opinião o tipo de atividades realizadas nas AEC’s pode 

contribuir para o desenvolvimento pessoal, social e cultural de alunos com NEE? 

Justifique. 

 

Entrevistada: 

Sim. Sobretudo  todas aquelas que incluírem a realização de jogos e atividades de 

carácter mais lúdico como a Expressão Dramática, plástica, musical e físico-motora  

 

Entrevistadora - Que tipo de atividades propunha para promover a inclusão nas 

AEC’s? 
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Entrevistada: 

Expressão Dramática, Expressão Musical e Físico-motora. 

 

Entrevistadora -Se considerar oportuno pode salientar algum assunto que não tenha 

sido abordado na entrevista. 

 

Entrevistada: Silêncio. 

 


