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RESUMO 

 

O presente trabalho intitulado, A Inclusão de crianças com DID: “O Caso da 

Escola Agrupamento VII De Bombardeiro”, tem como objetivo geral, compreender 

até que ponto um aluno com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais (DID) está 

incluído na Escola Agrupamento VII de Bombardeiro.   

O estudo desenvolvido obedeceu a uma investigação de natureza qualitativa, 

interpretativa e descritiva - Estudo de caso. A recolha de dados foi feita a partir de uma 

análise documental a entrevistas semi-estruturadas, realizadas ao diretor da escola, a três 

professores do ensino regular e aos pais do aluno. 

Os resultados obtidos mostraram que os professores têm a perceção dos 

conceitos de Necessidades Educativas Especiais (NEE), e de Inclusão/Escola Inclusiva, 

embora apresentem muitas reservas quanto à implementação da inclusão. Essas reservas 

dizem respeito à falta de recursos humanos e materiais. Quanto ao conceito de DID, não 

está bem interiorizado por todos os participantes, pois descrevem o conceito 

simplesmente como substituto de “deficiência intelectual ou até de deficiência mental”, 

não abordando em nenhum momento as competências adaptativas. 

Enquanto professores têm atitudes e práticas inclusivas, e mostram interesses 

necessidades de formação específica na área das NEE para melhor atenderem os alunos, 

consideram que a escola ainda não está preparada para a concretização da filosofia 

inclusiva, estando ainda numa faze embrionária da inclusão. 

 

 

Palavras-chave: Necessidades Educativas Especiais, Inclusão, Dificuldades 

Intelectuais e Desenvolvimentais. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 
 

 

 

 

ABSTRAT 

 

The present work entitled, The Inclusion of a student with DID “The Case of the 

school Grouping VII of Bombardeiro”, has the general objective of understanding the 

extent to which students with intellectual and developmental difficulties are included in 

School VII Bombardeiro Group. 

The developed study established in a qualitative, interpretative and descriptive 

investigation - Case study. The data collection was made from a document analysis, from 

semi-structured interviews. For this purpose, interviews were conducted with the school 

principal, three regular teachers and the student's parents. 

The results obtained showed that teachers have the perception of are Special 

Needs Education, Inclusion / Inclusive School, although they have many reservations 

about the implementation of inclusion. These reserves are namely lack of human and 

material resources. As for the concept of DID, it is not well understood by all the 

participants, as they describe the concept simply as a substitute for “intellectual disability 

or even mental disability”, never addressing adaptive competences. 

While teachers have, inclusive attitudes and practices and show interest in 

specific needs in Special Needs Education to better serve students, they consider that the 

school is not yet prepared for the realization of inclusive philosophy, being still in an 

embryonic phase of inclusion. 

 

 

 Keywords: Special Needs Education, Inclusion, Intellectual and 

Developmental Difficulties 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), no ensino 

regular tem vindo a melhorar em muito a qualidade de vida destas crianças, tendo um 

impacto positivo no desenvolvimento geral das mesmas. Nesta linha a escola será 

democrática à medida que acolher, educar e ensinar todos, ao mesmo tempo que respeita 

as diferenças individuais, estimulando, em especial, o desenvolvimento da capacidade do 

aluno de aprender a aprender.   

De acordo com a Declaração de Salamanca, a frequência do ensino regular é um 

direito de todas as crianças, onde juntos devem aprender, independentemente das 

dificuldades e das diferenças que apresentam, permitindo, assim, uma igualdade de 

oportunidades e a construção de uma sociedade mais inclusiva e menos discriminatória 

(UNESCO, 1994, p. 11).  

A presente investigação debruça-se sobre a inclusão de crianças com 

Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID) em contexto educativo cabo-

verdiano: o caso da Escola Agrupamento VII de Bombardeiro. A justificação da escolha 

deste tema deve-se ao facto de notar que as crianças com DID residentes no meio rural 

em Cabo Verde, de uma forma geral, são desfavorecidos e pouco se faz por elas, pois são 

poucas as crianças com DID que frequentam o estabelecimento de ensino. 

Nesta linha urge a necessidade de questionar se as escolas locais, os programas 

escolares, os professores, e todos os que desenvolvem o processo de ensino aprendizagem 

estão preparadas para a frequência destes  alunos no ensino regular de modo a que haja a 

igualdade de oportunidades e a construção de uma sociedade mais inclusiva e menos 

discriminatória, como afirma a Declaração de Salamanca. 

 Pretende-se efetuar uma reflexão sobre o sistema educativo cabo-verdiano, as 

políticas de inclusão neste país. Para esta reflexão parte-se da análise da escola em estudo, 

de modo a perceber se nesta os alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

estão realmente incluídos, assente na ideia de que a inclusão dos alunos com NEE implica, 

por parte de todos (sistema educativo, escola, professores), estratégias diferenciadas 

adequadas às necessidades dos alunos, e conhecimentos profundos sobre as suas 
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características e capacidades, uma vez que só assim é possível uma intervenção adequada, 

que vise o desenvolvimento das crianças com NEE.   

Correia (2008), argumenta que a filosofia da inclusão acarreta vantagens no que 

toca às aprendizagens dos alunos, principalmente, nos que apresentam Necessidades 

Educativas Especiais. A inclusão, para além de lhes reconhecer o direito de aprender com 

os colegas sem NEE, pretende afastar o estigma de “deficiência”, fomentando antes um 

desenvolvimento global, não esquecendo uma resposta às suas necessidades específicas.   

Nielsen (2011) afirma que para o ensino/educação de crianças com NEE é 

necessário a colaboração de todos e um grande esforço de equipa. Esta poderá ser 

composta pelo professor de educação especial, pelo psicólogo da escola, por um 

fisioterapeuta, por um terapeuta de fala, por um terapeuta ocupacional e por outros 

profissionais, além do diretor da escola, dos pais e do professor titular de turma.   

Quanto à estrutura do trabalho, este apresenta-se em duas partes: -

Enquadramento Teórico e Estudo Empírico.  

Na primeira abordamos no Capítulo I a perspetiva histórica da Educação 

Especial - da Segregação à Integração e da Integração à Inclusão; o Conceito de 

Necessidades Educativas Especiais bem como os Tipos de NEE; o Conceito de 

Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, a sua Etiologia e as Características das 

Crianças com DID; o Papel da família na Inclusão das Crianças com DID, a Escola 

Inclusiva e a  Educação Inclusiva em Cabo Verde; a Importância da Formação Docente 

para uma Escola Inclusiva; a Flexibilidade Curricular aliada à Inclusão dos alunos com 

DID/NEE; e por fim o Papel dos Professores na Inclusão das Crianças com DID. 

A segunda dividisse em dois capítulos apresentando-se no primeiro (segundo do 

estudo) a Justificação da escolha do tema, a Problemática e a Questão de partida, bem 

como os Objetivos Gerais e Específicos do estudo. De seguida descreve-se a Metodologia 

de Investigação. Ainda neste capítulo estão explicitadas as ações referentes à recolha e 

análise dos dados, bem como as técnicas e os instrumentos a utilizar para esse fim.  No 

segundo (terceiro do estudo) expõe-se os resultados do trabalho de campo, organização e 

apresentação dos resultados da pesquisa, bem com a confrontação e discussão dos 

resultados obtidos.  
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Por fim, surgem as considerações finais e a apresentação da bibliografia utilizada 

no decorrer do desenvolvimento deste trabalho. Fazem também parte deste trabalho os 

apêndices e o anexo que apresenta a escola em estudo. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I.                                                                                                                                                                                             

 

1.1 Educação Especial - Perspetiva Histórica  

O termo Educação Especial sofreu ao longo dos tempos algumas transformações 

no que se refere ao seu significado. Este era frequentemente utilizado para designar um 

tipo de educação distinta da que se praticava no ensino regular e que era desenvolvida 

paralelamente a esta. 

Neste sentido, a criança a quem era diagnosticada uma deficiência, incapacidade 

ou diminuição, era segregada para uma unidade ou centro específico, pelo que a Educação 

Especial era, assim, dirigida a um grupo de alunos «diferentes» dos restantes alunos 

considerados «normais». (Bautista, 1997, p. 9).    

Podemos afirmar que os avanços quanto às questões da inclusão de crianças com 

necessidades educativas especiais em creches, jardins-de-infância e até ensino regular, 

têm sido morosos.  

Na antiguidade clássica, em Esparta, praticava-se o infanticídio de bebés 

deficientes, e já durante a idade média, as crianças nascidas com deformações físicas eram 

vistas como possuídas pelo demónio ou por espíritos maléficos (Correia & Cabral, 1997), 

podendo ser internadas em hospícios, asilos ou albergues. Nesta altura surgiram as 

primeiras obras de caridade que tinham por dupla função proteger essas crianças e a 

sociedade (Silva, 2009).  

Só nos finais do século XVIII e princípios do século XIX surgem os primeiros 

indícios da educação especial, com a institucionalização especializada de pessoas 

deficientes, e estas escolas especiais assumiam, uma postura mais assistencial do que 

educativa. 

Pimentel (2011, p. 58), argumenta que ao longo dos tempos é possível observar 

uma evolução positiva nas atitudes, desde uma abordagem tradicional caracterizada por 

uma atitude de rejeição, passando por uma abordagem que visa a reabilitação dos 

indivíduos com deficiências no sentido de uma maior qualidade de vida destes até ao 

período atual onde se defende um modelo de vida autónomo destes indivíduos.  
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  1.2 Da segregação à Integração 

Fazendo-se uma breve retrospetiva com base na literatura, constatamos que, nas 

sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam crianças com um 

desenvolvimento que fugia ao padrão de normalidade. Já no ano 900 a.C., os Espartanos 

procediam à eliminação destas crianças e os Atenienses abandonavam-nas em locais 

ermos. No século II d.C., os Romanos consideravam-nas motivo de diversão no seio do 

grupo/família (Jiménez, 1997).  

Durante a Idade Média, a Igreja atribuía à diferença causas sobrenaturais, 

considerando estas crianças possuídas pelo demónio, espíritos maléficos ou produto de 

pecado, submetendo-as a práticas de exorcismo. Verificou-se, nesta época, um 

crescimento do número de asilos, hospícios, cadeias e hospitais, que partilhavam entre si 

o destino destes seres humanos (Jiménez, 1997; Morgado, 2003). 

 Esta tirania, ignorância e rejeição existentes desde tempos remotos, sofreram 

uma mudança com o novo interesse pelo Homem em si e pela sua individualidade. A 

nova forma de ver a humanidade levou a que, de acordo com Jiménez (1997), nos 

princípios do século XIX, se iniciasse por toda a Europa o processo de institucionalização 

de pessoas com deficiência, que se vai prolongar até meados do século vinte.  

A partir do séc. XIX sob influência do modelo médico a sociedade passa a 

considerar que a educação das crianças com deficiência deva acontecer em instituições 

especializadas que oferecessem uma resposta adequada às NEE, de acordo com a natureza 

das dificuldades apresentadas. As preocupações centravam-se mais nos aspetos médico-

terapêuticos do que nos aspetos sociais.  

Nesta linha Capul (1982, cit. por Simon, 1999) incrementa que a colocação das 

pessoas com deficiência em instituições, constitui duas formas distintas de um só gesto 

social, sendo ele, a partilha e a exclusão. Gesto social que também se reveste de dupla 

proteção, ou seja, a sociedade protege-se das crianças e dos adultos que a embaraçam e 

simultaneamente protege-as da sociedade e delas mesmas. 

 Criaram-se as escolas especiais para cegos e surdos e, no final do século XIX, 

surgem as escolas para pessoas com deficiência intelectual. Nestas instituições separadas 

das estruturas normais e destinadas à sociedade em geral, foram sendo introduzidas 

preocupações de ordem educativa embora relacionadas com o treino de tarefas, isto é, 

procurou-se proporcionar à criança competências de carácter repetitivo e o ensino de 
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tarefas de carácter manual e ocupacional, para além de proteção e do carinho (Jiménez, 

1997; Simon, 1999).  

Observaram-se então, ao longos dos tempos, diversas atitudes face à diferença, 

no que toca à sua evolução contando com quatro grandes períodos que abordam a 

dimensão sócio histórica da deficiência: separação, proteção, emancipação e integração. 

Até meados do século XX, as pessoas com deficiências viveram situações de 

segregação social, tendo sido restringidas nos seus direitos e oportunidades, pelas 

orientações legais, como prática comum do dia-adia (Simon, 1999).  

Na fase da segregação «Por um lado, o deficiente era visto como um ser 

estranho, eventualmente prejudicial, que convinha afastar da vida coletiva, por outro, as 

medidas de que era objeto revestiam-se do carácter de ajuda de tipo assistencial e/ou 

médico» (Parecer 3/99, DR, 27 de Fevereiro).   

O avanço do conhecimento na área das ciências sociais e humanas veio 

contribuir para que, gradualmente se compreendesse o desenvolvimento humano, o qual 

não dependia apenas dos fatores orgânicos e intrínsecos ao sujeito, mas também de fatores 

ambientais e da sua interação com os diversos ambientes circundantes. Assim sendo, 

Baptista, (2011) e César (2003) postulam que paulatinamente, a ideia de que a qualidade 

do desenvolvimento e da aprendizagem dependeriam, em parte, da qualidade do ambiente 

e das condições oferecidas pelo mesmo, foi ganhando dimensão. 

Neste paradigma a educação especial desenvolvia-se nas escolas especiais, 

separadas do sistema de ensino regular e justificadas pela visão determinista das 

deficiências, categorizadas e fragmentadas teórica e concetualmente (Morgado, 2003). 

Contudo, os sistemas de educação especial que, retiravam a criança do seu meio natural, 

dificultando o acesso aos meios educativos e sociais comuns, começaram a ser 

contestados.  

É de salientar que para este contexto de evolução muito contribuíram a 

declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), a 10 de dezembro de 1948 e a Declaração dos 

Direitos da Criança adotada pela Assembleia da ONU, que decorreu a 20 de novembro 

1959. Especificamente, o princípio V da Declaração dos Direitos da Criança, defende que 

“a criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre de algum impedimento 

social deve receber o tratamento, educação e cuidados especiais que requeira o seu caso 

particular” (s.p.). A Declaração dos Direitos do Homem, nos pontos 22 e 25, defende os 

direitos económicos, sociais e culturais da pessoa com deficiência, bem como a proteção 
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da segurança social, assistência médica e serviços sociais necessários tanto para si 

próprio, como para a família.  

Estes princípios, contemplados nas referidas declarações, foram essenciais para 

a emergência do princípio da normalização (Correia, 1999). O princípio da normalização 

consagra o direito das pessoas com deficiência desenvolverem um tipo de vida tão normal 

quanto possível, Bank-Mikkelsen (1969), citado por Jiménez (1997) e Correia (1999). No 

entanto, o conceito de normalização foi, por vezes, muito criticado e interpretado com um 

duplo sentido: procurar transformar a diferença na normalidade e procurar igualizar todas 

as pessoas. 

O conceito de Integração surge de uma evolução dos termos que até então se 

usavam, quer os de cariz social, quer de cariz educacional. Na perspetiva de diversos 

autores Bautista (1997); Correia (1999, 2003); Fonseca (1997), integração é um conceito 

que corresponde à colocação destes alunos e jovens nas escolas de ensino regular, para 

fins académicos e sociais, recebendo serviços especiais e interagindo com os seus pares, 

num ambiente menos restritivo, promovendo a normalização. 

 

     1.3 Da Integração à Inclusão 

Sanches e Teodoro (2006) baseando-se na National Association of Retarded 

Citizens (E.U.A.) define integração escolar como a oferta de serviços educativos que se 

põem em prática mediante a disponibilidade de uma variedade de alternativas de ensino 

e de classes adequadas ao plano educativo para cada aluno, permitindo a máxima 

integração institucional, temporal e social entre alunos deficientes e não deficientes, 

durante o tempo escolar normal.  

De uma forma resumida, pode-se afirmar que a filosofia da integração escolar é 

extinguir as escolas de ensino especial e encaminhar todas as crianças e jovens para a 

escola regular, como afirma Sanches e Teodoro: 

 “As práticas pedagógicas foram transportadas das instituições de ensino 

especial para a escola regular, numa vertente mais educativa, configuradas num programa 

educativo individual, de acordo com as características do aluno, desenhado e 

desenvolvido, essencialmente, pelo professor de educação especial” (Sanches e Teodoro, 

2006, p .66). 

Esses autores esclarecem ainda que, no sistema integracionista, alunos e 

professores que os acompanham terão de fazer os possíveis e os impossíveis para aceder 
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às regras e ao funcionamento do sistema regular, para ter direito a um lugar no meio 

escolar normal, enquanto o sistema não se questiona nem preconiza a mudança. Se não 

conseguirem serão excluídos (Sanches e Teodoro, 2006).  

De acordo com Correia (2008, p.14) os alunos com NEE na fase da Integração 

eram praticamente excluídos do sistema regular de ensino. Um grande número de crianças 

com NEE não era recetor de serviços de apoio especializados destinados a minimizarem 

ou a suprimirem as suas necessidades. A maioria das crianças e adolescentes com NEE 

significativas, em idade escolar, de cariz moderado ou severo, tinha como recurso 

educativo a classe especial.  

 

1.4 O conceito de Necessidades Educativas Especiais 

Diferentes estudos, principalmente baseados em estudos de caso, desde os anos 

60 do século XX, mostravam que alunos com deficiência alcançavam sucesso escolar, e 

que outros sem deficiência apresentavam ao longo do seu percurso dificuldades e 

insucesso pondo em causa os critérios de diferenciação educativa.  

Nos finais dos anos 70 Hellen Mary Warnock presidiu ao Committee of Enquiry 

into the Education of Handicapped Children and Young People para reavaliar o 

atendimento aos alunos com deficiência no Reino Unido. 

No relatório elaborado por este Comité em 1978, conhecido como Relatório 

Warnock, surgiu pela primeira vez o conceito de Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) “englobando não só alunos com deficiências, mas todos aqueles que, ao longo do 

seu percurso escolar possam apresentar dificuldades específicas de aprendizagem” 

(Warnock, 1978, p. 36). 

O conceito de NEE surge, assim, como resultado da evolução de outros conceitos 

anteriormente utilizados quando se pretendia fazer referência a indivíduos que 

apresentavam problemas, físicos ou intelectuais, e que por esse motivo não se 

enquadravam dentro dos parâmetros da normalidade.    

O Relatório Warnock expõe as principais descobertas efetuadas pelo comité, 

esboça o conceito de necessidades educativas especiais e explica os passos que devem ser 

efetuados para melhorar a educação especial.  

A partir desta data, a educação especial ganha outros contornos, em virtude do 

conceito de deficiência passar a ser reconhecido como uma necessidade educativa 

especial.  
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Em 1994, na conferência de Salamanca, em Espanha, procurou-se redefinir o 

conceito de NEE ao torná-lo mais abrangente, passando a incluir não só pessoas com 

deficiência física, mental e motora, mas também pessoas com carências de outras 

naturezas. Assim, o conceito Necessidades Educativas Especiais redefinido em 1994 na 

Declaração de Salamanca, passou a abranger 

“Todas as crianças e jovens cujas necessidades envolvam deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem. Inclui tanto crianças em desvantagem como as chamadas 

superdotadas, bem como crianças de rua ou em situação de risco, as que trabalham, as de 

populações remotas ou nómadas, crianças pertencentes a minorias étnicas ou culturais e 

crianças desfavorecidas ou marginais, bem como as que apresentam problemas de 

conduta ou de ordem emocional” (Unesco, 1994, p.17). 

Nesta ótica Correia (1999), manifesta uma posição a favor da Declaração de 

Salamanca, ao considerar que o conceito de necessidades educativas especiais, surge 

quando  

“…um problema (físico, sensorial, intelectual, emocional, social ou qualquer 

combinação destas problemáticas) afeta a aprendizagem ao ponto de serem necessários 

acessos especiais ao currículo, ao currículo especial ou modificado, ou a condições de 

aprendizagem especialmente adaptadas para que o aluno possa receber uma educação 

apropriada. Tal necessidade educativa pode classificar-se de ligeira e severa, e pode ser 

permanente ou manifestar-se durante uma fase do desenvolvimento do aluno” (Correia, 

1999, p. 48). 

Ainda nesta linha Armstrong e Barton defendem que os alunos que têm  

“necessidades educativas especiais (…) são alunos que têm dificuldades de 

aprendizagem, muito ligeiras ou mais graves, no plano intelectual ou no domínio da 

escrita e da leitura. A maioria dos alunos tem insucesso nas aprendizagens básicas. Muitos 

deles são jovens que têm perturbações afetivas ou do comportamento, mais ou menos 

graves, de origem diversa” (Armstrong e Barton, 2003, p. 87). 

Nesta perspetiva, o conceito de NEE abrange todos os alunos que não conseguem 

acompanhar o currículo normal (não apenas alunos com deficiências notórias), sendo 

necessário recorrer a adaptações curriculares, mais ou menos generalizadas de acordo 

com a natureza e extensão da problemática.  
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  1.4.1 Tipos de NEE   

No seguimento da generalização do conceito de NEE, e particularmente no 

decurso da sua ampla divulgação através do Warnock Report de 1978, é também 

generalizada uma lógica de diferenciação das problemáticas com ênfase nos tipos de 

deficiência e dificuldades de aprendizagem, classificando-os de ligeiros, moderados e 

severos.   

Correia (1999, p.49) apresentou o seguinte delineamento (Tabela 1) que sintetiza 

a diferenciação dos tipos de NEE de acordo com as exigências curriculares que 

manifestam.  

 
 

 
Tabela 1 Tipos de NEE´s de com acordo com as exigências curriculares. 

 

Neste sentido, Correia argumenta que a integração pretendia juntar as partes num 

todo implicando o ingresso de alguém no grupo, mas que poderia ter sido previamente 

excluído. Então, primeiramente existia uma integração física nas escolas públicas (classes 

especiais) e posteriormente uma integração social e académica das crianças com NEE 

ligeiras nas escolas públicas Correia (2008, p.15).   

Atualmente, a conceção de integração está ultrapassada, sendo que a Educação 

Especial decorre pelas mesmas vias que a Educação Regular, pois com a escolaridade 

obrigatória e a integração dos alunos com Necessidade Educativas Especiais no ensino 
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regular registou-se uma mudança de uma escola discriminatória e homogénea para dar 

lugar a uma escola, tendencionalmente, inclusiva e diversificada.   

Segundo Correia, (1999, p.38) “As escolas regulares, seguindo orientação 

inclusiva, constituem meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, 

criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e 

atingindo a educação para todos …”.  

A análise crítica sobre as limitações e ineficácia do modelo de integração e das 

suas práticas educativas, foi dando lugar a uma nova perspetiva mais centrada no 

currículo e na escola, do que no aluno (Costa, 1996). 

Will (1986), mentora do movimento “Regular Education Iniciative”, foi a grande 

impulsionadora do princípio da inclusão, ao reconhecer a necessidade das classes 

regulares se adaptarem aos alunos com NEE, no combate ao seu insucesso escolar. A 

autora defende, ainda, a importância da colaboração entre professores do ensino regular 

e ensino especial na determinação das dificuldades de aprendizagem dos alunos com NEE 

e a implementação de medidas educativas adequadas a cada um, bem como o 

envolvimento parental na tomada de decisões e na elaboração dos Planos Educativos 

Individuais. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, elaborada em 1990, em 

Jomtien, na Tailândia, e em particular a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, Acesso e Qualidade, realizada em Salamanca em 1994, tiveram um 

extraordinário impacto na implementação de políticas sociais e educativas favoráveis às 

perspetivas inclusivas na Educação. 

A Declaração de Salamanca surgiu dessa reunião e afirma que as escolas «(…) 

devem acomodar todas as crianças independente de suas condições físicas, intelectuais, 

emocionais, linguística ou outras.» (UNESCO, 1994 cit. Rodrigues, 2003, p.107). 

A partir desta declaração o conceito de inclusão adquiriu um novo significado, 

afirmando que qualquer que seja a estrutura educacional, esta se destina a todos os que 

dela necessitem. Assim sendo pode-se dizer que a proclamação da Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994) é um marco na mudança da escola integrativa para a 

educação inclusiva.  

Neste sentido, todas as crianças com necessidades educativas especiais devem ser 

incluídas nas escolas regulares, emergindo, assim uma nova filosofia de escolas 

inclusivas. O desafio da referida declaração consiste em realçar o conjunto de apoios e 

serviços que são necessários para responder ao conjunto de necessidades especiais dentro 
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da escola, com currículos adequados, estratégias pedagógicas, e boa organização escolar. 

(UNESCO, 1994).  

 

Correia (1996) citado em Del Pino (2009/2010), descreve de uma forma sucinta a 

evolução do conceito de segregação para o  de inclusão:   

 
Tabela 2 Evolução do conceito de inclusão. 

       

Através deste esquema, podemos perceber, resumidamente, as diversas fases do 

processo que levou à inclusão de crianças com necessidades educativas especiais no 

ensino regular.   

A inclusão, de acordo com Correia, (2008, p.21), refere-se à inserção da criança 

com necessidades educativas especiais no ensino regular, sendo que deve receber, sempre 

que possível, todos os serviços educativos adequados, assim como o apoio de todos os 

profissionais envolvidos e famílias.  

O mesmo autor firma ainda que o conceito de inclusão deve compreender, 

portanto, um processo dinâmico que se proponha responder às necessidades dos alunos 
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com NEE, provendo-lhes uma educação apropriada que considere três níveis de 

desenvolvimento essenciais: académico, socio emocional e pessoal.  

 

2. Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental  

2.1. Conceito  

Tal como o conceito de Necessidades Educativas Especiais, também o conceito 

de Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID) surge como basilar no presente 

trabalho sendo necessário ser definido.  Também a sua contextualização evoluiu da 

perspetiva centrada nos défices da pessoa, para um fenómeno cuja génese se baseia em 

fatores orgânicos e sociais e que se traduz em limitações funcionais que se refletem na 

qualidade de relação entre a pessoa e o seu envolvimento (Schalock et al., 2010).  

O conceito de DID evolui do conceito Deficiência Mental -DM- e resulta da 

necessidade de se deixar de classificar o indivíduo por níveis de quociente de inteligência, 

e em alternativa propor uma outra classificação baseada no funcionamento da pessoa. 

A definição de pessoas com dificuldade intelectuais sofreu, ao longo dos tempos, 

várias reformulações, que segundo Schalock et al (2012) foram onze, desde 1908. 

 Do ponto de vista da American Psychiatric Association (APA) a deficiência 

intelectual tem vindo a conhecer ligeiras alterações aos longo dos tempos como atestam 

as várias definições. Em 1952 a mesma associação apontava para um defeito de 

inteligência desde o nascimento (excluindo assim as causas pré-natais), cuja classificação 

de ligeiro se situava em: 70>QI<85, moderado -50>QI<70-, ou severo (QI<50) . Estas 

classificações  resultavam dos valores obtidos com a avaliação do QI, sendo que o nome 

do teste utilizado deveria constar no processo de diagnostico. Em 1968 a APA reformula 

a definição considerando que a então deficiência se reporta a funcionamento intelectual 

geral abaixo da média, cuja origem deve ser reportada durante o período desenvolvimento 

e que está associado a limitações ao nível da aprendizagem, maturação e ajustamento 

social (APA, 1968). Em 1980 acrescenta que o funcionamento intelectual abaixo da 

média resulta em limitações no comportamento adaptativo e que o diagnostico se deve 

processar mesmo em coexistência de perturbações do foro psiquiátrico (in Santos 2020, 

p.25/26).  

De acordo com as mais recentes investigações e reflexões científicas da maior e 

mais antiga associação no Mundo Ocidental dedicada a este assunto, a American 
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Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), assim renomeada 

em 2007, surge uma nova definição e uma nova terminologia - intellectual disability - que 

ganharam um consenso da comunidade científica. 

Intelectual Disability é traduzida como Deficiência Intelectual por Sassaki (2005), 

Rossato e Leonardo (2011) e Bezerra e Vieira (2012); e por Deficiência 

Intelectual/Dificuldades Intelectuais, por Belo et al. (2008); ou, ainda, por Incapacidade 

Intelectual.  

Santos e Morato (2012) realçam o termo Dificuldade Intelectual e 

Desenvolvimental (DID) como nova nomenclatura. Avançam com a ideia de que a 

palavra deficiência é estigmatizante, dado inferir-se da mesma, a noção de imperfeito ou 

com défices, termos que na língua portuguesa denotam um caráter negativo e pejorativo. 

O termo a adotar deverá remover a carga negativa que a sociedade ainda detém face a 

esta problemática, esperando com isto mudar, de forma positiva, as atitudes e expetativas 

face à classe de pessoas em questão. Neste sentido, os termos a designar deverão ser 

realistas e positivos, não degradando a condição humana.  

Estes autores argumentam que dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

(D.I.D.) são entendidas como “o resultado da existência de limitações ao nível do 

funcionamento intelectual concomitantes com as limitações ao nível das competências 

adaptativas antes dos 18 anos e que se expressam nas habilidades práticas, cognitivas e 

sociais” (Santos & Morato, 2012, p. 11).    

A definição de DID atualmente refere-se ao funcionamento geral abaixo da média 

resultante da manifestação de limitações do funcionamento intelectual (critério A) e do 

comportamento (critério B), nos domínios: concetual (pensamento abstrato, resolução de 

problemas complexos, aquisições académicas e linguagem); social ( compreensão das 

expectativas e regras sociais, julgamento socias, responsabilidade social, resolução de 

problemas sociais e comunicação), e prático (funcionamento  independente) nos mais 

variados níveis (sensoriomotor alimentação, higiene, autocuidado, mobilidade, 

transporte, segurança e  saúde) até os 18 anos,  (APA, 2013; Schalock et al.,  2010, 

Schalock et al., 2012) 

Schalock et al. (2007) realçam que enquanto o conceito utilizado anteriormente 

(“mental retardation”) destacava a expressão de limitações no funcionamento do 

indivíduo em contextos sociais, tornando-se uma desvantagem para o indivíduo, o 

conceito de “intelectual disability”, valoriza a interação entre o indivíduo e o meio 

envolvente, admitindo que a estimulação concertada pode reforçar a sua funcionalidade 
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e por consequência, a sua qualidade de vida.  Nesta de linha de estudos, se forem aplicados 

apoios necessários aos indivíduos com essas limitações, estes terão resultados positivos 

na sua vida.     

O foco do novo conceito muda das limitações “exclusivas da pessoa” para o 

ajustamento da relação entre a pessoa e o envolvimento (Schalock et al., 2012), ou seja, 

a expressão das limitações pode variar de acordo com contextos (valores socioculturais e 

escalão etário), com o tipo de apoios prestados, e com as condições de saúde destas 

pessoas.  

 

2.2 Etiologia da Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental 

A compreensão etiológica (causa) multifatorial da DID permite a identificação das 

características e de outras questões relacionadas com a saúde que podem influenciar o 

desempenho físico e psicológico (Schalock et al.,2010). A etiologia da DID advém de 

múltiplos fatores como argumentam diversos autores. 

Para Pacheco e Valencia (1997, p. 213) os fatores que podem originar as DID 

dividem-se em dois grupos: fatores genéticos e fatores extrínsecos. Os primeiros ocorrem 

antes da gestação, ou seja, a origem da DID foi determinada pelos genes, ou por herança 

genética. Estes fatores são também denominados de fatores/causas do tipo endógeno, 

visto que atuam no interior do corpo do individuo. Das causas genéticas existem dois 

tipos: as genopatias (alterações genéticas) e as cromossomopatias (síndromes provocadas 

por anomalias/alterações nos cromossomas). 

Argumentam ainda que, nos fatores extrínsecos que podem estar na origem da 

DID, temos os fatores pré-natais dos quais se destacam as embriopatias (três primeiros 

meses de gestação), fetopatias (a partir do terceiro mês de gestação), infeções (ex. 

Rubéola, Herpes; Sífilis Congénita, Toxoplasmose), endocrinometabolopatias (ex. 

Perturbações da tiroide, Diabetes, Défices nutritivos), intoxicações (ex. álcool, tabaco, 

fármacos), radiações e perturbações psíquicas.  

Na mesma linha, (Schalock et al., 2012) destacam duas formas de classificação: 

quanto ao tipo de fatores causais e ao momento temporal da sua ocorrência.  Ele aponta 

quatro categorias principais no que concerne à tipologia causal, sendo eles: 

• Biomédica, englobando fatores genéticos (mutações), epigenéticos (fatores 

que influenciam a expressão dos genes), biológicos e fisiológicos; 
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• Social, onde se inserem o estatuto socio económico (pobreza, menores hábitos 

alimentares e de higiene, entre outros), privação cultural qualidade de 

interação e experiências sensoriomotoras e sociais; 

• Comportamental, onde se incluem o consumo de substâncias aditivas pela 

mãe e/outros comportamentos de risco; 

• Educativo, envolvendo o tipo e a qualidade de apoios no âmbito dos 

processos de aprendizagem académicos e ao longo da vida (Santos & 

Morato, 2002, p. 31).    

 Percy et al., (2009) alegam que o fator genético parece ser uma das causas atuais 

com maior peso para o diagnostico de DID, sendo que mais de 70% dos casos são 

identificados pela sua etiologia genética. 

Quanto ao momento temporal da ocorrência da DID, dizem respeito aos fatores 

que ocorrem durante o período de gestação e antes do parto (mutações genéticas, doenças 

infeciosas como a rubéola ou toxoplasmose pela mãe), na altura ou nos momentos 

imediatos ao parto – perinatal (infeções, hipoxia ou anoxia no parto) e pós-parto onde se 

incluem outros fatores como infeções (meningite e encefalite), acidentes, nível de 

pobreza, negligencia entre outros (Harris, 2010, citado por Santos, 2020, p. 56) 

 

2.3 Características das Crianças com DID 

As características das pessoas com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais, 

variam muito de individuo para individuo, não havendo, portanto, características iguais 

em todas as pessoas com DID. No entanto, há estudos que mostram características 

(principalmente comportamentais) que diferenciam as pessoas com Dificuldades 

Intelectuais das pessoas ditas normais. Santos, (2010) citando Fonseca, (1995), refere que 

os comportamentos que se podem observar e generalizar de imediato na pessoa com DID 

abrangem as dificuldades em termos da capacidade de atenção, concentração e 

memorização, bem como um fraco limiar de resistência à frustração associado a um baixo 

nível motivacional, atraso no desenvolvimento da linguagem, inadequação do seu 

reportório social e dificuldades no processo ensino-aprendizagem.   

Quiroga (citada por Pacheco e Valencia, 1997, p. 217) enuncia diversas dessas 

características: físicas, pessoais e sociais. As físicas podem manifestar-se através da falta 

de equilíbrio, na dificuldade de locomoção, na dificuldade de coordenação e na 

dificuldade de manipulação. As pessoais revelam, ansiedade, falta de autocontrolo, 
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tendência para evitar situações que possam conduzir ao fracasso e fraco controlo e por 

último, as sociais manifestam-se no atraso na evolução da ação, em situações de jogo, 

lazer e atividade sexual.   

Segundo Santos e Morato, (2002) estas dificuldades iniciam-se na “infância” e 

verificam-se com uma “coexistência de limitações ao nível intelectual e das capacidades 

de adaptação ao meio”.  

Os mesmos autores, argumentam que as limitações destes indivíduos deverão ser  

“avaliadas de forma adequada de modo a poder planificar-se uma intervenção 

mais eficaz, tendo em conta três fases para uma caracterização destas dificuldades: 

Diagnóstico referente ao nível de funcionamento intelectual, das habilidades adaptativas 

e idade cronológica do aparecimento das perturbações; Dentificação das áreas fortes e 

áreas fracas e necessidade de apoios; Determinação do perfil, intensidade e frequência 

dos apoios necessários,” (Santos & Morato, 2002 p. 37), 

A nível educativo há autores que argumentam que os alunos com DID têm 

dificuldade em prestar atenção, em transferir dados da memória de curto prazo para a 

memória de longo prazo, e em armazenar informação e fazer uso dela.  O êxito da 

aprendizagem dos alunos com DID depende do progresso das suas estratégias cognitivas 

e metacognitivas.  

Garcia (1999), alega que a aprendizagem académica dos alunos que apresentam 

DID se processa de forma mais lenta, uma vez que a sua metacognição e a sua 

autorregulação cognitiva são construídas de forma diferente.  

Paour 1992, (in Albuquerque, 2000), defende que a DID se traduz por um 

desenvolvimento cognitivo mais lento e por uma diferença no modo como as estruturas 

cognitivas são aplicadas, provando assim muito pouca habilidade para a generalização 

das aprendizagens, o que compromete as dificuldades na elaboração de conceitos, devido 

a um sub-funcionamento da memória.  

Fonseca (1989) reforça a ideia de que a criança com DID “…apresenta um ritmo 

e uma atipicidade de desenvolvimento e de maturação, onde se verificam evoluções 

conceptuais mal controladas, para além de atenção seletiva e de autorregulação de 

condutas, onde o meio joga um papel fundamental, aceitando ou rejeitando 

comportamentos adaptativos, que são ou não normalizados ou padronizados”.  

Tendo em conta os argumentos acima, para traçar, no geral, um perfil 

característico das crianças com DID, podemos dizer que são crianças que têm uma grande 

dificuldade em distinguir situações para estabelecer relações e para atingir um período 
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elaborado de abstração, apresentam défices nos processos de transferência e na 

generalização de aprendizagens a partir das suas experiências. Por isso, dificilmente 

conseguem aplicar o que aprenderam a situações de vida diária e têm muitas dificuldades 

em perceber conceitos abstratos.  

As crianças diagnosticadas com DID, dado funcionarem com recurso a um modo 

de pensamento concreto, ligado à perceção do real, revelam problemas em estabelecer 

categorias, em ordenar por sequência lógica acontecimentos e atividades. Como também 

mostram dificuldade em elaborar e memorizar imagens mentais, apresentam dificuldade 

na generalização e na abstração. Devido a este défice, o processo de aquisição de 

competências é bastante moroso. É necessário repetir continuamente o que foi ensinado 

uma vez que podem ter dificuldade em recordar o que lhes havia sido transmitido no dia 

anterior, apresentando dificuldade em aplicar o que aprenderam em situações da vida 

quotidiana.  

De acordo com Santos & Morato (2002) o grau da dificuldade intelectual e 

desenvolvimental, vai influenciar a adequação do comportamento a diversas situações do 

quotidiano; a forma de resistir à frustração, o nível motivacional e o comportamento 

social. Muitos destes alunos apresentam dificuldades nas aprendizagens básicas: leitura, 

escrita e cálculo.   

Por outro lado, os autores referem que a forma como o meio sociofamiliar e o 

contexto esclar interage com estas crianças, os estimulam e valorizam, condiciona a sua 

auto perceção de eficácia nas situações do quotidiano.  

 

 

2.4 Papel da família na Inclusão das Crianças com DID  

A inclusão de crianças com necessidades especiais no ensino regular depende, em 

grande parte, da participação da família no processo educativo. 

Um clima familiar adequado está diretamente relacionado com um bom 

desenvolvimento. Se a criança estiver inserida num meio onde os pais sejam ativos na sua 

educação, o seu desenvolvimento social, afetivo e escolar terá proporções muito positivas 

no seu futuro. “A família tem a responsabilidade de formar o carater, de educar para os 

desafios da vida, perpetuar valores éticos e morais” (Chalita, 2001, p.120) 

Nielsen (1999, p. 25), advoga que: 
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«Para que as crianças tenham uma experiência educativa compensadora, os pais 

têm de ser também envolvidos no processo de inclusão. O professor, antes da colocação 

da criança na classe regular, deve convocar reuniões com os pais e deve, igualmente, 

convidá-los a visitar a classe em questão. É de primordial importância abrir portas de 

comunicação com os pais.»  

O mesmo autor acrescenta: 

“(…) o educador/professor da classe regular deve comunicar regularmente com 

os pais, a fim de os manter informados acerca dos progressos do aluno, dos trabalhos que 

lhe foram solicitados e de quaisquer projetos futuros em processo de planificação” 

(Nielsen, 1999, p. 25). 

Neste sentido pode-se afirmar que a escola deve considerar sempre a família nas 

decisões mais importantes respeitantes à criança, quer sejam crianças normais, quer sejam 

crianças com DID. 

Como consta nos artigos 60º e 61º da Declaração de Salamanca 1994, os pais são 

parceiros privilegiados no que diz respeito às necessidades educativas especiais dos seus 

filhos e, na medida do possível, deve-lhes ser dada a escolha sobre o tipo de resposta 

educativa que pretendem para eles; deve ser desenvolvida uma parceria cooperativa e de 

ajuda entre administradores escolares, professores e pais;  os pais devem ser encorajados 

a participar nas atividades educativas em casa e na escola (onde podem observar técnicas 

eficazes e aprender como organizar atividades extraescolares), assim como a orientar e 

apoiar o progresso escolar do seu filho. 

 

Nielsen (1999. p. 29) refere que será da responsabilidade do professor estabelecer 

uma relação de confiança com os pais para que estes sintam “que se preocupa, que ‘está 

do lado deles’, e que quer que a criança desenvolva todo o seu potencial individual.” O 

autor também chama a atenção para a necessidade do professor compreender que atitudes 

menos positivas dos pais podem resultar da “tentativa de encontrar uma justificação para 

a sua situação extremamente difícil, pois (...) as ações da maior parte dos pais 

representarem tão-só a sua tentativa de educar os seus filhos da melhor forma”. 

(Nielsen,1999. p. 29) 

Sobre o mesmo tema Nunes, (2001, p. 27) chama a atenção para o facto de: “a 

família é, frequentemente, o único elemento que ano após ano, continua o trabalho com 

a criança. Assim, quando esta está envolvida é mais fácil manter a consciência das 

estratégias e dar alguma continuidade ao trabalho desenvolvido.”. 
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Nesta linha podemos afirmar que cabe às escolas o papel de envolver os pais em 

todas as decisões que se refiram à educação do seu filho, informando-os de todos os 

aspetos que estejam relacionados com o seu problema, facultando informação acerca dos 

direitos dos pais e dos seus filhos 

Estes têm o direito a serem ouvidos, dando informações acerca do seu filho; de 

ser consideradas as suas opiniões e decisões sobre a educação dos seus filhos; serem 

esclarecidos sobre as normas e regras que regem o funcionamento da escola e que dizem 

respeito aos alunos; dialogar com os intervenientes no processo educativo no sentido de 

criar uma relação de entendimento mútuo sobre a situação escolar dos seus filhos; 

manifestar as suas opiniões e o seu sentir em relação à avaliação; conhecer, dar opinião e 

autorizar as propostas do programa; serem participantes ativos na execução das atividades 

e ter assegurada a confidencialidade das informações a respeito dos seus filhos. 

Correia, afirma que é fundamental perceber o conjunto de sentimentos existentes 

nas famílias e profissionais que lidam com crianças com necessidades educativas 

especiais e que através dos contactos diários entre famílias, os profissionais devem “(…) 

de ser capazes de criar relações de confiança e de empatia, que constituem um primeiro 

passo para a ajudar a estas famílias” (2008, 159). 

 

 

 

3. Escola Inclusiva 

Partindo do termo inclusão, nasceu a escola inclusiva, dando uma nova conceção 

à escola, uma escola que promove a inserção de alunos com NEE’s, facilitando a 

convivência de crianças, a solidariedade, a aceitação e a valorização das diferenças 

existentes nos alunos com NEE’s.  

O princípio fundamental da escola inclusiva, consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das 

diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades 

diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de 

modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos adequados, 

de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e 

de uma cooperação com as respetivas comunidades (UNESCO, 1994, p.11). 
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Assim, a escola inclusiva vem reforçar o direito de todos os alunos frequentarem 

o mesmo tipo de ensino, ao advogar que os objetivos educacionais e o plano de estudos 

são os mesmos para todos, independentemente das diferenças individuais que possam 

surgir. 

 Veio proporcionar às pessoas com deficiência, uma vida mais ativa e participativa 

na sociedade, mas também veio mudar as mentalidades, tornando a sociedade recetiva, 

aberta e respeitadora das diferenças.  A escola inclusiva proporciona ganhos no 

desenvolvimento pessoal e social de todas as crianças com ou sem deficiências, 

fornecendo uma vida social mais vasta e enriquecedora.  

Passou-se de um paradigma centrado nas dificuldades do aluno, dificuldades essas 

avaliadas por especialista que lhe atribuíam um diagnóstico, e logo o tornavam “especial”, 

facto que merecia uma atenção e programa especial, para um outro paradigma em que 

todos os alunos são membros de uma classe em processo de aprendizagem cooperada, 

com estratégias pedagógicas adequadas a problemas surgido na classe regular, tal como 

mostra a tabela 3. 

 

 
Tabela 3 Da Integração à Inclusão (in: Sanches & Teodoro, 2006, p.77) 
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Para César (2003, p119), a “escola inclusiva é uma escola onde se celebra a 

diversidade, encarando-a como uma riqueza e não como algo a evitar, em que as 

complementaridades das características de cada um permitem avançar, em vez de serem 

vistas como ameaçadoras, como um perigo que põe em risco a nossa própria integridade, 

apenas porque ela é culturalmente diversa da do outro, que temos como parceiro social”. 

Uma escola inclusiva assegura uma educação de qualidade a todos e a cada um, 

através de mudanças no ambiente educativo. Sendo certo que a diversidade é um traço 

comum do ser humano, existem casos, porém, em que as diferenças se revestem de 

contornos específicos, exigindo a mobilização de apoios específicos. Assim, enquanto as 

respostas educativas para algumas crianças e alunos podem situar-se a nível do Plano de 

Turma ou do Projeto Educativo de escola, para muitas crianças e alunos com necessidades 

educativas especiais é desejável que as respostas estejam enquadradas num Programa 

Educativo Individual, com adequações curriculares em diferentes graus e com apoios 

técnicos e especializados.   

Correia (2003, p. 13) menciona que “A inclusão exige (…) a reestruturação da 

escola e do currículo no sentido de permitir a todos os alunos, com as mais diversas 

capacidades, interesses, caraterísticas e necessidades, uma aprendizagem em conjunto.” 

Neste sentido, a escola terá de se afastar de modelos de ensino-aprendizagem centrados 

no currículo, passando a dar relevância a modelos centrados no aluno em que a construção 

do ensino tenha por base as suas necessidades singulares.    

Nesta linha podemos afirmar que o que carateriza uma escola inclusiva é o fato 

dela se adaptar às necessidades do aluno e não espera que os seus alunos se adaptem a um 

modelo previamente fixado.  

Carvalho, (2008, p. 21) postula que: 

 “(...) as caraterísticas físicas do espaço escolar desempenham um papel de 

extrema importância na aprendizagem e bem-estar do aluno, as mesmas devem apresentar 

espaços seguros, confortáveis, de fácil acessibilidade e compatíveis com a metodologia 

pedagógica. O espaço arquitetónico escolar deve ser acolhedor, seguro e aconchegante 

para receber em toda a infraestrutura a criança com necessidade especial. Só assim os pais 

se sentirão seguros em deixar seus filhos nessas escolas, os professores terão melhores 

condições de trabalho e a criança também terá mais autonomia para vivenciar esse 

espaço.” 

A escola inclusiva necessita de material didático, profissionais especializados, 

mobiliário e espaço físico adaptado, bem como uma arquitetura vinculada à pedagogia, 



                                                                                                  

36 
 

que apoie o processo educacional dos alunos com necessidades educativas especiais 

(Carvalho, 2008, p. 19).    

A importância da Escola Inclusiva no desenvolvimento das crianças com 

Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID) é fundamental. Já não se pode 

pensar apenas numa inserção física, social, académica, mas sim é necessário 

consciencializarmo-nos que a diversidade que existe entre os alunos é um fator positivo 

para o desenvolvimento de todos.  

Nesta linha, Correia & Martins (2002, p. 18, tabela 4), apresentam as componentes 

essenciais para a implementação de escolas inclusivas: 

 
Tabela 4 Componentes Essenciais para Implementação de Escolas Inclusivas. 

 

 

 

3.1 A Educação Inclusiva em Cabo Verde 

Cabo Verde sendo um dos signatários da Declaração de Salamanca, na perspetiva 

de expandir e melhorar a educação, especialmente das crianças com NEE, teve a 

preocupação de criar certas condições, optando em primeiro lugar pela criação de leis 
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(Constituição da República, a Lei de Bases do Sistema Educativo e o Programa do 

Governo 2011-2016) que funcionam como um dos alicerces imprescindíveis para o 

desenvolvimento de um ensino de qualidade. Ao analisar estes documentos referenciais 

da política educativa em Cabo Verde, constata-se que a educação inclusiva é objeto de 

normas e opções de política concordantes, suscetível de contribuir para a criação paulatina 

de condições que propiciem a promoção e a afirmação da educação inclusiva, como 

pressuposto da própria qualidade da educação.  

Nesta linha, além de proclamar que “todos têm direito à educação” e que esta se 

realiza “através da escola, da família e de outros agentes”, a lei fundamental cabo-

verdiana consagra que a educação deve, nomeadamente:  

(i) “ser integral e contribuir para a promoção humana, moral, social, cultural (…) 

dos cidadãos”;  

(ii) “contribuir para a igualdade de oportunidade no acesso a bens materiais, sociais 

e culturais”; 

(iii) “estimular o desenvolvimento da personalidade, da autonomia (…) e do interesse 

pelo conhecimento e pelo saber;  

(iv) “promover os valores da democracia, o espírito de tolerância, de solidariedade, 

de responsabilidade e de participação”, incumbindo ao Estado, entre outras, as 

tarefas de “garantir o direito à igualdade de oportunidades de acesso e de êxito 

escolar” e “criar condições para o acesso de todos, segundo as suas capacidades, 

aos diversos graus de ensino” (artº 78º). 

Tendo em conta a perspetiva da inclusão, a Carta Magna cabo-verdiana, artigo 

76º, refere especificamente, aos direitos dos portadores de deficiência, postulando que 

estes devem gozar de “especial proteção da família, da sociedade e dos poderes públicos”, 

e confere a estes últimos a responsabilidade de:  

a. Promover a prevenção da deficiência, o tratamento, a reabilitação e a reintegração 

dos portadores de deficiência (…);  

b. Garantir aos portadores de deficiência prioridade no atendimento nos serviços 

públicos e a eliminação de barreiras arquitetónicas e outras no acesso a instalações 

públicas e a equipamentos sociais;  

c.  Organizar, fomentar e apoiar a integração dos portadores de deficiência no ensino 

e na formação técnico-profissional”. 
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Ainda nesta linha a Lei de Bases do Sistema Educativo regula a educação como 

direito e dever do cidadão, adotando uma série de disposições programáticas e 

imperativas, nomeadamente a responsabilidade do Estado de: 

- “promover progressivamente a igual possibilidade de acesso de todos os 

cidadãos aos diversos graus de ensino e a igualdade de oportunidades no sucesso escolar” 

- “e de criar dispositivos de acesso e de frequência dos diversos graus de ensino 

em função dos meios disponíveis” (artigo 4º), o que deve ser assegurado 

“independentemente da idade, sexo, nível socioeconómico, intelectual ou cultural, crença 

religiosa ou convicção filosófica de cada um” (artigo 6º). 

- “promover o espírito de compreensão, solidariedade e paz internacionais”. 

Quanto à educação especial, a Lei de Bases (nº 1 do artigo 48º), define-a como “a 

modalidade de educação escolar ministrada preferencialmente em estabelecimentos 

regulares de ensino a favor de alunos portadores de necessidades educativas especiais”, 

estabelecendo que: 

2. As crianças e jovens portadores de deficiências físicas ou mentais beneficiam 

de cuidados educativos adequados, cabendo ao estado a responsabilidades de: 

a) Assegurar gradualmente os meios educativos necessários, 

b) Definir normas gerais da educação inclusiva nomeadamente nos aspetos técnicos 

e pedagógicos e apoiar o seu cumprimento e aplicação;  

c) Apoiar iniciativas autárquicas e particulares conducentes ao mesmo fim, visando 

permitir a recuperação e integração socioeducativa do aluno; 

3. No âmbito do disposto no número anterior, à educação especial cabe 

essencialmente: 

a. Proporcionar uma educação adequada às crianças e jovens portadores de 

deficiência com dificuldades em enquadramento social; 

b. Possibilitar o máximo desenvolvimento das capacidades físicas e intelectuais dos 

portadores de deficiência: 

c. Apoiar e esclarecer as famílias nas tarefas que lhe cabem relativamente aos 

portadores de deficiência, permitindo a estes uma mais fácil inserção no meio 

sociofamiliar; 

d. Apoiar o portador de deficiência com a vista à salvaguarda do equilíbrio 

emocional; 

e. Reduzir as limitações que são determinadas pela deficiência: 
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f. Preparar o portador de deficiência para a sua integração na vida ativa (n ºs 2 e 3 

do artigo 48). 

De uma forma geral, no que respeita às peculiaridades da educação das crianças e 

dos jovens com necessidades educativas especiais, a Lei de Bases adota orientações que 

correspondem às geralmente aceites na literatura sobre a educação especial e no direito 

educacional comparado:  

1. A educação das crianças e jovens com necessidades educativas especiais, 

incluindo as derivadas de deficiência, organiza-se segundo métodos específicos 

de atendimento adaptados às suas características.  

2. A integração em classes regulares de crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais, incluindo as derivadas de deficiência, é promovida tendo em 

conta as necessidades de atendimento especificas e apoio aos professores, pais ou 

encarregados de educação.  

3. A educação dos alunos com necessidades educativas especiais pode ser 

desenvolvida em instituições especificas desde que o grau de deficiência ou a 

sobredotação o justifique 

4. A educação dos alunos com necessidades educativas especiais pode desenvolver-

se, para efeitos do cumprimento da escolaridade básica, de acordo com currículos, 

programas e regime de avaliação adaptados às características do educando.  

5. O departamento governamental responsável pela área da Educação, em 

coordenação com outros sectores estatais, organiza formas adequadas de educação 

visando a integração social e profissional do educando com necessidades 

educativas especiais (artigo 50º).  

 

Mais recentemente o Decreto-lei nº13/2018, que constitui a primeira alteração ao 

Decreto-Legislativo nº 2/2010, o qual define as Bases do Sistema Educativo, o governo 

continua a demonstrar a preocupação relativamente a educação especial, nomeadamente 

no nº 3 do Artigo 48º. 

Neste decreto pode ler-se na alínea a) “proporcionar uma educação adequada às 

crianças e jovens portadores de deficiência com dificuldades de enquadramento social”; 

na alínea b) “possibilitar o máximo desenvolvimento das capacidades físicas e 

intelectuais dos portadores de deficiência”; e na f) “Preparar o portador de deficiência 

para a sua integração na vida ativa” (Decreto-lei nº13/2018, p. 1948). 
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Ainda no quadro da educação inclusiva importa realçar também a questão da 

formação/qualificação dos docentes.  

 

 

3.2 A Importância da Formação Docente para uma Educação Inclusiva 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, a habilitação mínima para o 

exercício da docência é a de curso superior, conferente ou não do grau de licenciatura. 

Segundo artigo 73º, são qualificados para exercício de funções com docentes de educação 

especial os educadores de infância e os professores que obtenha aproveitamento em 

cursos especializados ou provindos de instituições de formação especializadas. 

Com vista ao desenvolvimento de uma Educação Inclusiva, a formação docente 

constitui um fator chave na promoção de progresso no sentido do estabelecimento de 

escolas inclusivas. 

A formação do professor é fundamental no processo de inclusão, uma vez que este 

profissional, precisa se sentir preparado e seguro para trabalhar nesse contexto, contudo, 

ele precisa ser apoiado e valorizado, pois sozinho não poderá efetivar a construção de 

uma escola fundamentada numa conceção inclusiva.  

Declaração de Salamanca (1994, p. 27), afirma que “a preparação de todo o 

pessoal que constitui a educação, como fator chave para a promoção e progresso das 

escolas inclusivas.”  

Madureira e Leite (2007) citadas por Furtado, (2015, pp. 109-110), entendem que 

“falar da educação inclusiva implica equacionar dispositivos de formação de professores 

(inicial, contínua e especializada) que, tendo a diferença como valor educativo de 

referência, desenvolvam práticas que permitam aos docentes o desenvolvimento de 

competências científicas, pessoais e interrelacionais necessárias para responder, de forma 

singular e única, às necessidades de cada aluno.”    

Em Cabo Verde, quando se busca inserir crianças nas salas de ensino regular, 

encontra-se por parte dos professores certa dificuldade de lidar com a nova situação por 

não estarem preparados. A formação de professores segue ainda um modelo inadequado 

para atender as reivindicações em favor da educação inclusiva.  

Furtado (2015, p. 117), argumenta que em Cabo Verde, a formação especializada 

não existe enquanto formação de raiz, encontrando-se no país alguns especialistas nesta 
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área, formados no exterior, em número muito reduzido, incapaz de dar vazão à demanda 

de um país insular.  

Quando se trata de inclusão, os aspetos ligados à formação dos professores devem 

ser especialmente considerados, uma vez que estes devem de ser estar preparados para 

trabalhar com o aluno independentemente das suas limitações. Espera-se que o professor 

seja capaz de compreender e praticar a diversidade e esteja aberto a práticas inovadoras 

aprimorando conhecimentos sobre como melhor lidar com as características individuais 

de cada aluno de forma a planejar aulas que levem em conta tais informações e 

necessidades. 

Nesta linha Borges, Pereira e Aquino (2012, P. 8), advogam que a formação dos 

professores deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição dos professores 

quanto à ideia de inclusão se dá justamente por eles não se sentirem preparados para 

enfrentar o grande desafio. Defendem que os professores precisam ser subsidiados com 

os conhecimentos de como lidar com os alunos com deficiência e os demais. 

Almeida (2007, p. 336) afirma que formar o professor é muito mais que informar 

e repassar conceitos; é prepará-lo para outro modo de educar, que altere sua relação com 

os conteúdos disciplinares e com o educando. 

 

3.3 Papel dos Professores na Inclusão das Crianças com DID/NEE 

Lidar com as diferenças ou com a diversidade das necessidades dos alunos na sala 

de aula constitui um dos maiores desafios aos professores.    

 Professor tem um papel muito importante na inclusão, na medida em que “serve 

de exemplo para os outros, principalmente para os alunos das classes regulares, ao aceitar 

crianças com incapacidades e com deficiência mental. Nos locais onde os professores 

tomaram a iniciativa de aceitar uma criança com incapacidade e estão a trabalhar 

ativamente a fim de promover a aceitação e a interação, a criança foi aceite na sala de 

aula pelas outras crianças” (Collicott, 1999, p. 1). 

Segundo Correia (2003), os professores titulares/diretores de turma devem 

fornecer, a todos os estudantes, informações que considerem úteis sobre as NEE, de forma 

a promover uma melhor compreensão das mesmas. Para tal, devem implementar 

abordagens que o permitam e, consequentemente, devem desenvolver estratégias de 

forma que as crianças aprendam em conjunto (trabalhos a pares, trabalhos de grupo, 
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trabalho cooperativo, …) para fomentar a parceria e inclusão social. O aluno com NEE 

sentir-se-á inserido na turma, na comunidade escolar e logicamente na sociedade.   

O mesmo autor afirma ainda que uma escola verdadeiramente inclusiva evidencia 

um elo entre todos os seus elementos, entre professores, professores e alunos, entre alunos 

e também com os pais desses mesmos alunos, envolvendo toda a comunidade escolar.   

Segundo Ferreira (2009), o professor do ensino regular deve admitir que para 

incluir, este tem de crer na troca do saber e do sentir no processo de ensino aprendizagem 

de maneira a contribuir para a eliminação da discriminação. Cabe a ele a responsabilidade 

de colaborar com técnicos de educação especial no sentido de traçar e implementar 

instruções/atividades para todos os alunos, sobretudo para alunos com DID.  

 

Correia (2003, p.69) reforça que é o professor do ensino regular que “… tem a seu 

cargo o aluno com NEE na aula inclusiva” e como tal deve “… proporcionar-lhe todos os 

apoios de que necessita para que ele permaneça na sua classe”, tal como todos os outros 

alunos, quer pela adaptação curricular e implementação de atividades desenhadas em 

colaboração com técnicos de educação especial, quer pela criação de uma dinâmica de 

sala de aula em que todos os alunos, sem exceção, potenciem as suas áreas fortes, 

sentindo-se apoiados nas suas fragilidade 

Nesta linha acrescenta ainda que é da responsabilidade do professor do ensino 

regular colaborar com técnicos de educação especial no sentido de traçar e implementar 

instruções/atividades, estratégias e adaptações curriculares de modo a melhorar a resposta 

às diferentes necessidades que os alunos apresentam, criando assim um clima positivo e 

fazendo com os alunos se sintam incluídos e produtivos (Correia, 2003). 

Quanto ao “professor de educação especial servirá de intermediário entre famílias, 

alunos e profissionais (para), assim construir um círculo de apoio para resolver os 

possíveis problemas e fazer um acompanhamento da situação (Correia 2003)”.  

 Cabe ao professor de ensino especial estar familiarizado com os currículos e 

rotinas típicas de uma classe do ensino regular para melhor poder colaborar com o 

professor do ensino regular na planificação e implementação de estratégias curriculares 

inclusivas, coordenar os planos educativos dos alunos com NEE assegurando os objetivos 

e medidas de apoio traçados; ser um mediador entre a escola, família e comunidade; 

prestar formação aos colegas de equipa sobre os alunos com NEE. 
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Selau (2010) defende que no sistema que envolve a escola inclusiva, a afetividade 

é bastante importante. Mas, além deste requisito, o professor para que tenha sucesso neste 

processo precisa de condições de trabalho, formação contínua e grande apoio da escola.    

O professor para fazer face à variedade de situações de sala de aula, tem de se 

consciencializar que a escola para além de instruir também tem um papel socializante; 

conquistar, quotidianamente, a sua autoridade; estabelecer objetivos para cada aluno 

tendo em conta os saberes já adquiridos; e avaliar os alunos de acordo com as aquisições 

e progressos dos mesmos, (Sanches 2003, in Rebelo 2011). 

Na ótica destes argumentos podemos afirmar que a inclusão dos alunos com 

DID/NEE´S depende, em parte, da construção que cada professor fizer sobre o seu papel 

no processo de inclusão. Como afirma (Meijer, 2003, p.5) “As atitudes dos professores 

foram indicadas como um fator decisivo na construção de escolas mais inclusivas. Se os 

professores não aceitarem a educação de todos os alunos como parte integrante do seu 

trabalho, tentarão que alguém (muitas vezes o professor especialista) assuma a 

responsabilidade pelos alunos com Necessidades Educativas Especiais e organize uma 

segregação “dissimulada” na escola (por exemplo classe especial)”.  

 

3.4 A flexibilidade curricular aliada à inclusão dos alunos com DID/NEE 

No modelo da escola inclusiva não se deve considerar que o percurso do aluno 

esteja determinado pelas exigências curriculares pré-estabelecidas como o que 

predominou durante muito tempo, onde se desenvolvia um modelo curricular fechado 

centrado nos resultados, evidenciando assim um desajuste entre os objetivos que se 

desejava atingir e os objetivos efetivamente conseguidos.  

Numa escola que se pretende inclusiva, o currículo a determinar para o aluno deve 

ter em conta as suas necessidades e caraterísticas de modo a incluí-lo e apresentando-lhe 

os temas da forma mais simplificada possível para estimular a participação, tornando-os 

assim num agente ativo da sua aprendizagem. Dai a importância da flexibilidade 

curricular/currículo aberto, onde se “vai da diversificação de estratégias de ensino e 

criação de várias situações de aprendizagem ao desenvolvimento de currículos 

individuais, com recurso a sistemas específicos de apoio e de dispositivos de ensino 

próprios” (Leite & Madureira, 2003, p. 97). 

Podemos afirmar que a flexibilização ou adaptação curricular é entendida como a 

resposta educativa que é dada pela escola para satisfazer as necessidades educativas de 
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um aluno ou de um grupo de alunos, dentro da sala de aula comum, na medida em que o 

que se faz ou deve-se fazer são ajustamentos, adequações do currículo existente às 

necessidades do aluno. Não têm como objetivo diminuir o nível de educação, mas sim de 

tornar a educação acessível a todos. 

 Correia (2005, p. 44), afirma que as adaptações curriculares são “as alterações ou 

suplementos ao currículo com o fim de maximizar o potencial do aluno (…) As 

adaptações curriculares requerem do professor uma atenção especial muito orientada para 

os conteúdos a lecionar e para a forma como eles devem ser apresentados, tendo em conta 

a sua compreensão e memorização”. Na mesma linha, (Leite in Sim-Sim, 2005, p.14), 

acrescenta que “a adaptação curricular é a “diferenciação curricular que se faz a nível de 

um só aluno”. 

A escola não pode ficar presa a um currículo com conteúdos predefinidos e com 

ritmos e estratégias de aprendizagem limitadas se pretender responder às diversidades dos 

alunos existentes, deve sim, adaptar-se aos conteúdos, aos ritmos, aos estilos de 

aprendizagem e às condições concretas e particulares de cada um dos alunos. 

 Como afirma Roldão,  

“(…) a educação pressupõe escolas abertas a todos, onde todos aprendem juntos, 

quaisquer que sejam as suas dificuldades, porque o ato educativo se centra na 

diferenciação curricular inclusiva, construída em função dos contextos de pertença dos 

alunos, à procura de vias escolares diferentes para dar resposta à diversidade cultural, 

implementando uma praxis que contemple diferentes metodologias que tenham em 

atenção os ritmos e os estilos de aprendizagem dos alunos" (2003, p.12). 

Na linha do pensamento da flexibilidade/adaptação curricular como meio de 

resposta à diversidade que se vivem nas escolas atualmente, Correia afirma 

 “Há, pois, que proporcionar uma educação de qualidade, quer em termos de 

níveis de participação e envolvimento, quer em termos dos resultados que produz (…). 

Flexibilizar o currículo, para responder a cada caso particular - comunidade, religião, 

língua, etnia, necessidade específica - não é ficar preso a conteúdos predefinidos e a 

ritmos e estratégias de aprendizagem rígidas, mas antes adaptar os conteúdos, ritmos e 

estilos de aprendizagem, às condições concretas de cada grupo, subgrupo ou indivíduo” 

(2008, p. 52). 

No caso específico em estudo “aluno com DID” podemos falar da flexibilização 

do currículo a um aluno específico, onde a escola, através dos professores, terá de 

planificar um conjunto de alterações, surgindo assim adaptações curriculares 
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individualizadas com o objetivo principal de favorecer as intervenções individuais, 

implicando uma reorganização do currículo tendo por base a avaliação diagnóstica que 

serve de base às futuras tomadas de decisões. 

 Para o aluno com DID pode ser difícil seguir o currículo nacional, mas com 

medidas adequadas pode alcançar as competências exigidas no final de ciclo como os 

restantes dos alunos, por isso a importância de um currículo adaptada às necessidades e 

características do aluno. 
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CAPÍTULO II 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA  

 

A Educação, em geral, e o Ensino, em particular, tem sido o objeto de maior 

preocupação das instâncias governativas e dos teóricos a partir do momento em que 

se começa a sentir algum desconforto provocado pela incapacidade de prosseguir e 

ultrapassar os limites impostos pelo desconhecimento, configurando a perceção 

atual acerca da dinâmica entre o saber e o saber-fazer, determinando a necessidade 

de investir num saber imediatamente capitalizável.   

Em Cabo Verde, atualmente, mais do que nunca, é reconhecido o valor do 

Ensino e da Educação pelo contributo imprescindível que empresta aos restantes 

subsistemas, sendo que a construção da sociedade futura passa, inequivocamente, 

pela capacidade de “relançar” o ensino.  (Cardoso 2009).   

Urge questionar as mudanças emergentes nos contextos educacionais no que 

toca à questão da educação e inclusão das crianças com necessidades educativas 

especiais, face às novas propostas e desafios de uma escola de todos e para todos.   

No panorama global da educação, tendo em vista a área em analise: a Educação 

Especial e a questão da Inclusão de alunos com NEE, Cabo Verde não ficou de fora, 

pois mesmo com limitações a nível de recursos, tanto humanos como económicos 

em relação a muitos países, principalmente do continente europeu, sempre procurou 

acompanhar as mudanças relacionadas a uma educação de qualidade e para todos.   

Em 1993/1994 o Ministério da Educação deu os seus primeiros passos: 

contratou dois técnicos que formaram inicialmente a equipa de Educação Especial, 

cuja responsabilidade foi de contribuir para a implementação da Educação Especial 

Integrada no país. Assim, executou-se, o “Projeto de Implementação da Educação 

Especial Integrada”, que após o período inicial foi integrado a nível da LBSE, (Lei 

Base do Sistema Educativo) como Sector da Educação Especial. Vale notar que o 

PIEEI foi elaborado com base no anteprojeto “Uma abordagem para a 

implementação do Ensino Especial Integrado em Cabo Verde”. Importa observar 

que a LBSE, (Lei Base do Sistema Educativo) de 1990 permitiu que o projeto fosse 
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implementado no âmbito do ensino regular e, assim, foram propostos como 

objetivos a criação de condições para que as crianças/adolescentes com NEE 

fossem integradas. (Ministério Da Educação de Cabo Verde).   

Em 1994 realizou-se em Salamanca, Espanha, a Conferência Mundial sobre 

“Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade”, na qual participaram 

mais de trezentos representantes de 88 governos – incluindo o de Cabo Verde – e 

representantes de 25 organizações internacionais. Desta Conferência resultou a 

“Declaração de Salamanca” (1994), a qual apresenta um quadro de ação com vista 

a incentivar e apoiar os diversos países/governos na implementação da Educação 

Inclusiva. Reafirmou-se assim, o compromisso para com a Educação para Todos, 

reconhecendo a necessidade e urgência de ser providenciado a educação para as 

crianças, jovens e adultos com NEE dentro dos sistemas regulares de ensino.   

Cabo Verde como um dos países signatários da política da UNESCO, aos 

poucos está a incorporar as orientações sobre a abordagem da Educação Inclusiva, 

cujo princípio é a flexibilização, (re)adaptação do sistema de ensino, de modo que 

todas as crianças, inclusive as que apresentam necessidades específicas possam ser 

escolarizadas no sistema regular.   

Tendo em conta o presente estudo - a inclusão das crianças com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais - é necessário compreender se as estratégias e 

métodos de ensino são adequados às características individuais, ou seja, se a 

comunidade educativa tem em atenção as características próprias de cada um e 

ensina de acordo com as suas limitações (cognitivas), não esquecendo o princípio 

da inclusão abordado em cima, a flexibilização curricular e a (re)adaptação do 

sistema de ensino.    

Daí a inquietação em verificar se no agrupamento VII de Bombardeiro, sendo 

uma zona rural, são colocadas em prática políticas e estratégias inclusivas, por parte 

da comunidade educativa, no desenho e implementação do processo educativo dos 

alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais; se possuem material 

didático, mobiliário e espaço físico adaptado, bem como uma arquitetura vinculada 

à pedagogia, que apoie o processo educacional de todos os alunos e profissionais 

especializados capacitados a agirem de forma que haja inclusão e satisfazendo as 

necessidades do aluno com DID. 
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A Escola Agrupamento VII De Bombardeiro situa-se no interior da cidade de 

Assomada e pertence á localidade de Engenhos. Esta escola é composta por 241 

alunos, dentre estes dois tem dificuldades intelectuais desenvolvimentais, e são 14 

professores a trabalhar com o total destes alunos. Os professores selecionados para 

o nosso estudo são os que têm ou já tiveram a trabalhar com essas crianças com 

dificuldades intelectuais desenvolvimentais. (Anexo I) 

Foi possível levar a cabo esta investigação trabalhando com uma população 

específico deste universo (todos os que de alguma forma convivem ou conviveram 

com um dos alunos com DID, o escolhido para o estudo), o Diretor da escola, os 

professores (da 1ª à 3ª classe) do aluno e os pais do mesmo. 

 

1.1 Questão de Investigação  

Na ótica de Quivy, tem-se generalizado a ideia de construir a pergunta de 

partida/questão de partida, e afirma que este traduz como forma de explicitar o que 

se procura saber, elucidar, compreender melhor, advertindo, todavia que «traduzir 

um projeto de investigação sob a forma de uma pergunta de partida só será útil se 

essa pergunta for corretamente formulada. Isto não é necessariamente fácil, pois 

uma boa pergunta de partida deve preencher várias condições» (1992, p. 34).  

A formulação e delimitação da problemática de pesquisa e a definição dos 

objetivos de pesquisa são “passos” essenciais para a fundamentação da investigação 

e para a clarificação do enquadramento conceptual em que se desenvolve.  

Assim, a questão geral a partir da qual foi delineando a nossa pesquisa é a 

seguinte: Será que as crianças com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

estão verdadeiramente incluídos no agrupamento VII Bombardeiro? 

 

1.2 Objetivos do estudo 

1.2.1 Objetivo Geral:  

▪ Compreender até que ponto o aluno com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais está incluído no na escola agrupamento VII 

Bombardeiro.   



                                                                                                  

50 
 

1.2.2 Objetivos específicos  

▪ Conhecer a perceção da comunidade educativa/pais do aluno sobre o 

conceito de Necessidades educativas especiais, Inclusão e dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais; 

▪  Verificar se os documentos educativos, apresentam objetivos e 

metodologias concordantes com a filosofia de uma escola inclusiva, 

principalmente o programa educativo de um aluno com DID 

▪ Verificar se os professores conhecem estratégias inclusivas para utilizar 

com alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais;  

▪ Identificar práticas inclusivas eficazes no trabalho com alunos dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais; 

▪ Verificar se os pais do aluno com DID, participa no processo de inclusão do 

mesmo; 

 

2. Metodologia de Investigação   
Segundo Gil (1995) “pode-se definir Metodologia de Investigação como 

caminho para se chegar a determinado fim”, o mesmo autor afirma que, a ciência 

tem por objetivo chegar à veracidade dos fatos, acontecimentos ou fenómenos e que 

esta característica a distingue de outras formas de conhecimento, pela sua 

verificabilidade.  

Acrescenta, para que um conhecimento possa ser considerado científico, o 

investigador carece de ilustrar as operações mentais e técnicas que possibilitam a 

sua verificação, ou seja, o mesmo deve definir de forma clara e objetiva, os 

métodos, as técnicas e os procedimentos que o permitem direcionar ao objetivo que 

almeja atingir (Gil, 2008).  

Na opinião de variados autores, como Coutinho (2005), uma investigação deve 

encerrar em si um propósito de mudança, devendo fazer incidir o seu foco sobre o 

conhecimento antecipatório, que contribuirá posteriormente no aceder ao 

esclarecimento da realidade alcançada.   

No presente estudo, para a consecução dos objetivos traçados optamos pelo 

modelo de investigação (o estudo de caso) com o objetivo de explorar, descrever 

ou explicar, relatando os factos como sucederam, descrevendo situações ou factos, 
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proporcionando conhecimento acerca do fenómeno estudado e comprovando ou 

contrastando efeitos e relações. (Merriam, 1998 in Ryan, 2007). Por outras palavras, 

o objetivo é descrever, analisar e avaliar como se processa a inclusão de alunos com 

DID no 1º ciclo num dos agrupamentos de escolas rurais em Cabo Verde.   

O estudo de caso é um método de pesquisa estruturado, que pode ser aplicado 

em distintas situações para contribuir com o conhecimento dos fenômenos 

individuais ou grupais. Yin (2005) define-o como uma pesquisa empírica, que 

investiga fenômenos contemporâneos dentro de um contexto de vida real, utilizado 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto são pouco evidentes. 

Atribui-lhe o objetivo de explorar, descrever e explicar o evento ou fornecer uma 

compreensão profunda do fenômeno.   

Yin (1993 e 2005), Stake (1999), Rodríguez et al. (1999), ao referirem o estudo 

de caso como estratégia de investigação, referem que um caso pode ser algo bem 

definido ou concreto, como um indivíduo, um grupo ou uma organização, mas 

também pode ser algo menos definido ou definido num plano mais abstrato como, 

decisões, programas, processos de implementação ou mudanças organizacionais, 

no estudo em questão se trata de uma organização (escola).   

A tendência do Estudo de Caso é tentar esclarecer decisões a serem tomadas.  

Investiga um fenômeno contemporâneo partindo do seu contexto real, utilizando 

múltiplas fontes de evidências.    

Os estudos de caso podem ser: Exploratórios: quando se quer encontrar 

informações preliminares sobre o assunto estudado. Para Estudos de Casos 

exploratórios, uma boa abordagem é quando se utiliza considerações rivais, em que 

existem diferentes perspetivas, aumentando as chances de que o estudo seja um 

modelo exemplar; Descritivos: cujo objetivo é descrever o Estudo de Caso, e 

Analíticos: quando se quer problematizar ou produzir novas teorias que irão 

procurando problematizar o seu objeto, ou quando se pretende construir ou 

desenvolver novas teorias que irão ser confrontadas com as teorias que já existiam 

proporcionando avanços do conhecimento Yin (1993).    

O estudo de caso pode ter uma abordagem qualitativa e/ou quantitativa. Latorre 

et al., 2003 argumentam que este tipo de estudo, na sua essência parece herdar as 

características da investigação qualitativa, uma vez que o estudo de caso se rege 
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dentro da lógica que guia as sucessivas etapas de recolha, análise e interpretação da 

informação dos métodos qualitativos, com a particularidade de que o propósito da 

investigação é o estudo intensivo de um ou poucos casos.  

O nosso estudo assume uma investigação descritiva, visando à identificação, 

registo e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o 

fenômeno em analise, centrando na forma de um estudo de caso qualitativo, sempre 

em consonância com outras fontes que deram base ao assunto abordado, como é o 

caso da pesquisa bibliográfica e das entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema investigado. 

 

2.1 Participantes  

2.1.2 Constituição e caracterização dos participantes no estudo   

Um aspeto fundamental para que se possa levar a cabo qualquer tipo de estudo, 

é a definição da população alvo, ou seja, qual é o grupo de pessoas que vai ser 

estudado. Esta população terá necessariamente que possuir entre si um conjunto de 

características comuns.   

Kerlinger & Lee, (1999), afirma que “a população consiste num conjunto de 

indivíduos ou de objetos que possuem características semelhantes, as quais foram 

definidas por critérios de inclusão, tendo em vista um determinado estudo”. 

No nosso estudo tivemos como população: o diretor da escola; os professores 

do 1º ciclo (1º, 2º e 3º) e os pais do aluno, constituindo assim um conjunto de pessoa 

com caraterísticas comum em relação ao nosso estudo (inclusão de aluno com DID, 

O Caso Da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro). 
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Tabela 5 Caracterização Pessoal dos Participantes no Estudo 

 
Tabela 6 Caracterização Profissional dos Participantes no Estudo 
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2.2 Instrumentos para recolha de dados   

Carmo & Ferreira, (2008) argumentam que para se elaborar uma investigação 

minuciosa do caso a estudar, de forma rigorosa e fundamentada, terá que se ter em 

conta as diferentes técnicas de recolha de dados, de forma a se obter uma descrição 

rica e rigorosa do caso que constitui o objeto de estudo.   

Uma das características dos estudos de caso é a possibilidade de obter 

informação a partir de múltiplas fontes de dados. O investigador deve ter em conta 

o formato em que vai recolher os dados, a estrutura e os meios tecnológicos que 

pretende utilizar (Vázquez e Angulo, 2003).    

Hamel, (1997) alega que estudo de caso faz recurso a uma diversidade de 

formas de recolha de informação, dependente da natureza do caso e tendo por 

finalidade, possibilitar o cruzamento de ângulos de estudo ou de análise. Entre os 

instrumentos de recolha de informação para a realização do estudo, optaremos pelas 

seguintes técnicas:    

2.3. Fontes documentais   

O recurso a fontes documentais relacionadas com a temática é uma estratégia 

básica num estudo de caso. Estas fontes podem ser diversas: relatórios, propostas, 

planos, registos institucionais internos, comunicados, dossiers, etc. A informação 

recolhida pode servir para contextualizar o caso, acrescentar informação ou para 

validar evidências de outras fontes.  Tivemos acessos a relatórios e registos 

institucionais internos que nos permitiu contextualizar o tema abordado. 

2.4. Entrevista    

A entrevista é uma das fontes de informação mais importantes e essenciais, nos 

estudos de caso (Yin, 2005). Bogdan e Biklen (1994, p. 32) uma conversa 

propositada, entre duas ou mais pessoas, dirigida por um dos participantes, com o 

objetivo de obter informações sobre a outra”. 

 Nesta linha a entrevista assume a finalidade de recolher dados descritivos que 

ajudam o investigador a construir uma ideia de como os sujeitos interpretam o 

mundo que o rodeia.    
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O objetivo de uma entrevista é a compreensão exata daquilo que se passa com 

o outro, a descoberta do modo como ele sente a situação, o esclarecimento 

progressivo da sua vivência. A maior vantagem da entrevista é que os comentários 

feitos podem ser aprofundados e as respostas vagas podem ser clarificadas na 

continuidade da conversa.    

Ela constitui uma técnica muito útil nas pesquisas sociais, eficiente para a 

obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano, e oferece 

maior flexibilidade, uma vez que o entrevistador pode esclarecer o significado das 

perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às circunstâncias em que se 

realiza a entrevista (Lakatos & Marconi, 2003 citado por Gil, 2008, p. 27).   

Seguindo as ideias de Richardson, Dohrendwen e Klein (1965) apontadas por 

Moreira (2004) a maioria dos investigadores adota a classificação: entrevistas 

estruturadas, semi-estruturadas, não estruturadas. Assim sendo, neste trabalho 

optou-se por aplicar entrevistas semi-estruturadas nas quais o entrevistador tem 

liberdade de levantar novas questões que, em sua opinião, se ajustam às situações e 

aos sujeitos entrevistados, com questões abertas pré-estabelecidas num guião, 

devidamente preparado, de forma a obter informações relativas aos objetivos da 

investigação.   

Nesta linha, a nossa entrevista incluiu questões que nos possibilitaram a 

caracterização pessoal e profissional dos participantes, nomeadamente, a idade, o 

sexo, as habilitações académicas, experiência profissional com alunos com NEE/ 

DID; questões abertas que nos permitiram compreender a perceção dos mesmos 

face ao conceito de NEE,  Inclusão e DID, estratégias utilizadas para a inclusão do 

aluno com DID, se existem condições materiais e humanas para a inclusão de 

crianças com DID; questões que possibilitaram saber se os professores participantes 

utilizam práticas inclusivas nas salas de aula e quais são estas práticas; questões 

relativas a experiências com crianças com NEE/DID  e sobre a participação dos 

pais no processo de inclusão do aluno com DID (Apêndice I, II, III, IV e V). 

2.6. Registos Eletrónicos   

Recentemente, os registos eletrónicos têm surgido como uma fonte essencial de 

recolha e análise de dados. A utilização destes registos, como fonte de informação, 

é algo bastante recente e decorrente da utilização da tecnologia informática. Por 
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exemplo a informação registada por plataformas e-learning é quase infindável e 

requer, normalmente por parte do investigador a seleção da informação relevante 

para o caso em estudo.  

Entre os registos eletrónicos encontra-se as mensagens eletrónicas, as 

discussões dos fóruns, dos chats, wikis e de todo o trabalho realizado na plataforma. 

No presente estudo Registos Eletrónicos teve um papel crucial onde optou-se pela 

troca de mensagens eletrónicas, dos chats, videochamadas, trocas de emails e 

reuniões no zoom.   

2.7. Procedimentos de Recolha e Tratamento dos Dados 

Este estudo foi desenvolvido na Escola Agrupamento nº VII de Bombardeiro, 

e para tal apresentámos o propósito do estudo à Direção do Agrupamento e 

solicitámos consentimento para a sua realização, garantido a confidencialidade dos 

indivíduos participantes na investigação, assim como a confidencialidade de toda a 

informação recolhida ao longo da investigação.  

Após autorização da Direção, estabelecemos contacto com o diretor e os 

professores que estabeleciam maior correspondência com os critérios estabelecidos 

para a constituição da nossa amostra, nomeadamente, todos os que foram 

professores do aluno com DID, informando-os sobre a natureza da pesquisa a 

desenvolver e procurando saber da sua disponibilidade para nela participarem.  

Todos contactados se mostraram recetivos em participar, manifestando 

interesse no estudo, pelo que elaborámos o termo de consentimento, que foi 

apresentado ao diretor, aos professores e aos pais e por eles assinado, declarando 

ter sido devidamente informados sobre a natureza e objetivos da pesquisa, da 

confidencialidade das suas declarações e da utilização da gravação áudio. 

 Antes das entrevistas já tínhamos trocado mensagens e emails com alguns dos 

participantes solicitando informações sobre a escola, convidando-os a participar no 

estudo e posteriormente trocámos mensagens e chamadas para o agendamento do 

dia da entrevista de acordo com a disponibilidade de cada um. 

 Ao iniciarmos cada uma das entrevistas, agradecemos a cada um dos 

participantes a sua disponibilidade em responder à entrevista, repetimos a 

confidencialidade das suas declarações e voltámos a referir que em nenhum 
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momento da pesquisa os seus nomes seriam citados. As entrevistas foram 

realizadas, com agendamento prévio, por videochamadas (no Messenger) e Zoom 

e chamadas por Messenger, estando a maioria dos participantes na escola em estudo 

e outros em casa.  

 Durante as entrevistas, ouvimos atentamente cada um dos entrevistados, 

facilitando e motivando o discurso espontâneo, procurando orientá-los no sentido 

de fornecerem o maior número de informações possíveis sobre os objetivos da 

pesquisa. 

As entrevistas tiveram uma duração média de vinte a trinta minutos, foram 

gravadas e alguma parte escrita e posteriormente foram integralmente transcritas.  

O tratamento de dados tem como objetivo organizar e sumariar os dados de 

forma a possibilitar o fornecimento de respostas ao problema proposto pela 

pesquisa (Minayo, 1994). Os dados que recolhemos, obtidos a partir das entrevistas 

realizadas, foram sujeitos a um tratamento qualitativo.  

Para apurarmos os resultados, utilizámos a técnica da análise de conteúdo. 

Inicialmente, procedemos à identificação dos elementos que fazem a caracterização 

pessoal e profissional dos participantes que constituem a amostra. Em seguida, 

fizemos a leitura e exploração da informação de acordo como os objetivos 

estabelecidos no trabalho com o intuito de tornar o discurso mais compreensível e 

responder a nossa questão de partida. 
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CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

 Partindo do pressuposto que os dados recolhidos permitem atingir os objetivos 

propostos, nomeadamente os objetivos específicos, considera-se importante organizar a 

apresentação e discussão dos resultados de acordo com os ditos objetivos.  

 

1. Objetivo - Conhecer a perceção da comunidade educativa/pais do 
aluno sobre o conceito de Necessidades educativas especiais, Inclusão e 
dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

1.1. Perceção sobre Necessidades educativas especiais 

Das respostas sobre a perceção de NEE, revelam-nos que no geral, todos, exceto 

E5 e E6, têm a noção do que é, indo ao encontro com a definição da Declaração de 

Salamanca ao definir que “a expressão «necessidades educativas especiais» refere-se a 

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

escolares. Muitas crianças apresentam dificuldades escolares e, consequentemente, têm 

necessidades educativas especiais, em determinado momento da sua escolaridade” 

(UNESCO, 1992, p. 6). 

Dentre eles, E1 afirma que, - NEE são impedimentos/dificuldades que prejudica 

a aprendizagem normal de um aluno, que pode ser temporário ou permanente e estes 

alunos que têm necessidade de um acompanhamento especial e mais personalizado. 

Na mesma linha o E2 argumenta que, - O termo NEE refere-se aos alunos que 

apresentam uma deficiência seja ela física ou intelectual, etc., que não lhes permite 

aprender e acompanhar da mesma forma que os outros, o que lhes é ensinado 

normalmente na escola de uma forma igual. 

E4 acrescenta, - NEE abrange crianças e jovens com aprendizagens diferentes 

dos alunos ditos sem NEE, são as que não acompanham o currículo oficial definido pelo 

ministério por exemplo, sendo necessário proceder a adaptações curriculares, mais ou 

menos generalizadas, de acordo com a problemática do aluno. 
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Estes conceitos aproximam das do Correia ao afirmar “Quanto a mim, os alunos 

com NEE são aqueles que, por exibirem determinadas condições especificas, podem 

necessitar de serviços de educação especial durante parte ou todo o seu percurso escolar, 

de forma a facilitar o seu desenvolvimento académico, pessoal e socioemocional (2010, 

p. 18). 

Ao relacionarmos estas respostas com as habilitações académicas constatamos 

que o conceito de NEE não é conhecido por quem tem menos formação e não está ligado 

ao ensino. 

1.2. Perceção sobre Inclusão/Escola Inclusiva 

Desde a declaração de Salamanca que se intende por inclusão a inserção do aluno 

com NEE na classe regular, onde sempre que possível deve receber todos os serviços 

educativos adequados, contando-se, para esse fim, com um apoio adequado (e.g., de 

outros técnicos, pais, etc.) às suas características e necessidades (Correia 1994, p. 16). 

Mas a escola que se quer inclusiva vai mais longe, considera que os alunos, todos os 

alunos, que estão na escola é para aprender participando. Não conta apenas a presença 

física, é importante a sua pertença à escola e ao grupo, de tal maneira que a criança/jovem 

sente que pertence à escola, e a escola sente responsabilidade pelo seu aluno (Rodrigues, 

2003), não é uma parte do todo, faz parte do todo (Correia, 2001). 

Na linha desta conceção as declarações dos participantes deste estudo tornam 

claro que existe a perceção do que é inclusão e uma escola inclusiva. 

E1 refere que Inclusão é quando a escola prepara para receber o aluno 

independentemente das suas limitações ou dificuldades, uma escola que tem condições 

para receber todos os tipos de alunos. 

E2- Inclusão é quando o aluno com NEE se sente parte da escola, se sente um 

sujeito ativo na sua comunidade educativa, e sendo assim uma escola inclusiva é uma 

escola para todos, em que as crianças com NEE se integrem numa turma com alunos sem 

dificuldades e possam ter um percurso escolar à medida das suas capacidades, sem se 

sentirem deixados de lado. 

A perceção de E3 integra uma definição mais clássica, pois não reflete a 

importância da aprendizagem para o percurso de todos os alunos  ao dizer que a inclusão 

é quando um aluno com NEE é colocado na classe regular e não se discriminado perante 
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todos durante o seu percurso escolar, o que é praticamente a mesma coisa do que escola 

inclusiva, pois é uma escola do ensino regular onde também estão incluídas crianças com 

NEE e que se preciso for recebe serviços adequados para suprir as suas limitações. 

Por sua vez E4 diz que a inclusão é dar respostas aos alunos com que não fique 

prejudicado por ter dificuldades motoras, intelectuais ou qualquer que seja o problema.  

De uma forma geral podemos afirmar que os participantes acham que os alunos 

com NEE devem frequentar as mesmas escolas que os alunos sem NEE, devendo a escola 

acolher todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, linguísticas ou outras e dar-lhes ferramentas pessoais, funcionais e 

intelectuais para a sua autonomia futura. 

Se relacionarmos a perceção dos participantes com a sua profissão atual vemos 

que só o E1, com função de diretor se refere à organização escolar (Inclusão é quando a 

escola prepara para receber o aluno independentemente das suas limitações ou 

dificuldades). Mais uma vez E5 e E6 não conhecem este conceito. 

1.3. Perceção sobre Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais 

Tendo em conta a perceção dos participantes acerca do conceito de Dificuldades 

Intelectuais e Desenvolvimentais, as opiniões não divergem como constam:  

E1 afirma que DID pode ser qualquer impedimento intelectual que prejudica a 

aprendizagem e funcionamento intelectual do aluno. Estas pessoas alem de possuírem 

dificuldades intelectuais, tem dificuldades psicomotoras, dificuldades nas relações 

sociais como por exemplo é o caso do aluno que temos cá na escola e dificuldades de na 

linguagem também entre outros. 

Na mesma linha E2 declara, (…) é um conceito que evoluiu muito, em Cabo 

Verde à maneira popular é a mesma coisa que “doido” e a sua evolução educativamente 

para não ser um rotulo foi denominado como DID, a dias estava a ler um artigo destes 

na internet. É quando uma criança possui limitações ao nível do funcionamento 

intelectual. 

E3 acrescenta que é a substituição do termo deficiência mental e muitas vezes 

ainda é utilizado, baseando no caso pratico, o do nosso aluno por exemplo, são pessoas 

que tem limitações a nível intelectual, falta de equilíbrio; dificuldades de locomoção, as 

vezes de desordens de personalidade entre outros. 
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E4 (…) é quando a pessoa tem limitações a nível intelectual e de personalidade. 

Analisando estes conceitos, estes só em parte vão ao encontro com o que com o 

que postula Santos & Morato ao afirmarem que dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais (D.I.D.) são entendidas como “o resultado da existência de limitações 

ao nível do funcionamento intelectual concomitantes com as limitações ao nível das 

competências adaptativas antes dos 18 anos e que se expressam nas habilidades práticas, 

cognitivas e sociais” (2012, p. 11). Como podemos constatar nenhum participante 

menciona as competências adaptativas, o que nos leva a questionar se compreendem 

mesmo o conceito ou se o consideram simplesmente o substituto de “deficiência 

intelectual ou até de deficiência mental” 

Em síntese, podemos concluir que a perceção dos professores sobre os conceitos 

de necessidades educativas especiais e inclusão, é conforme com o indicado pelos 

teóricos, no entanto é de notar que, no que respeita ao conceito de inclusão, a importância 

da organização escolar para o desenvolvimento de uma escola inclusiva ainda não está 

interiorizada. O mesmo já não podemos dizer sobre o conceito de dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais cuja verbalização ainda está muito ligada a conceitos tradicionais, 

não sendo mencionado o comportamento adaptativo.  

Estes conceitos são estranhos para os pais, talvez pela falta de instrução. 

2. Objetivo - Verificar se os professores conhecem estratégias inclusivas 
para utilizar com alunos com dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais 

 

Ao serem questionadas sobre as práticas inclusivas utilizadas em sala de aula no 

ensino e aprendizagem dos alunos com DID verificámos que os participantes apresentam 

boas práticas, mas ainda muito há a fazer, e a aprender, como declaram. 

 E1, Tentamos dentro do possível acompanhar o ritmo do aluno, mas não é fácil, 

porque ainda não temos um plano para ele, a não ser “improvisar” de forma que ele 

consiga capitar algo(...) 

E2, Nós ainda estamos pelo intuito, pois o ministério ficou de enviar pessoas 

para analisarem a situação e ainda nada, (...) tem que se ir mais afundo para ajudar esta 

criança, no entanto cá na escola, faço trabalho diferenciado com ele, dou-lhe atenção e 
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ela nem gosta que chegamos perto, o que dificulta muito, promovo trabalhos em pequenos 

grupos com colegas que ele tem mais afinidades. 

E3 - Eu ainda não consigo ajudar-lhe da maneira como eu gostaria, para ser 

sincero, devíamos ter formações de como lidar com isso ou uma especialista na escola 

para orientar como posicionar e quais as estratégias utilizar.  

E4 - Eu tento-me orientar com o professor do primeiro ano dele, e trocamos 

ideia como processamos para lhe manter ativo. 

E5 e E6 - Nós em casa se soubemos ler ensinaríamos, mas ela também não 

mostra interesse.  

Ao analisarmos os depoimentos nota-se que há uma limitação institucional por 

parte do ministério da educação no que respeita ao apoio à escola inclusiva, 

nomeadamente recursos humanos especializados e formação especializada. Quanto às 

estratégias para a inclusão, estas situam-se na dinâmica de sala de aula, de natureza 

intuitiva, pois ainda não definiram o PEI para o aluno com DID, fazem o que está ao 

alcance deles para que o aluno se sinta parte da escola. 

O Programa Educativo Individua (PEI) segundo o diretor, é traçado após os 

professores lhe sinalizam os alunos com NEE, e ele formalizar o pedido para a 

intervenção da equipa do ministério, formada por quatro pessoas, sendo uma delas um 

psicólogo e um professor de educação especial. (Apêndice III)  

Por sua vez E5 e E6, pais do aluno, não parecem saber relacionar-se com o 

processo educativo do aluno.  

Em síntese: Através dos dados recolhidos verificámos que nesta escola há um 

esforço grande por parte de todos para a inclusão, embora tenham a noção que fazendo o 

seu melhor este ainda não é adequado. Os professores recebem nas suas salas todos os 

alunos, tentam dar-lhes apoio e fazê-los sentir que aquela é a sua escola, mas têm noção 

que o currículo não está adaptado às suas necessidades, por falta de recursos 

especializados. Podemos assim afirmar que os professores conhecem estratégias 

inclusivas para utilizar com alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, 

mas que não são as consideradas suficientes. 

O relato destes docentes mostra que a inclusão nesta escola ainda é muito 

elementar, situando suas práticas muito no paradigma da integração, uma vez que 
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esperam por especialistas para uma avaliação centrada num diagnostico e não esperam 

que seja feita a avaliação das condições da aprendizagem ou seja a prática pedagógica 

ainda esta centrada no aluno e não no processo de aprendizagem. 

3. Objetivo - Identificar práticas inclusivas eficazes no trabalho com 
alunos dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

Os dados obtidos nas respostas dos participantes dão-nos indicadores que 

aproximam muito este objetivo do anterior.  Tendo em conta as crianças com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais é necessário que as práticas pedagógicas sejam 

adaptadas às necessidades destas crianças como afirmam os entrevistados: 

E1 - (...) como por exemplo falar crioulo com ele, dar-lhe tarefas diferenciado 

dos colegas, ter mais tempo para ele, principalmente no recreio, entre outros. 

E2 - (...) cá na escola, faço trabalho diferenciado com ele, dou-lhe atenção(...), 

promovo trabalhos em pequenos grupos com colegas que ele tem mais afinidades. 

De uma forma geral ao serem questionados o que consideram ser práticas 

inclusivas demostram perceber a questão, como demostram as respostas. 

E1 - Sensibilização os alunos a estarem próximos, proximidade entre professores 

e trocas de experiências, adaptação de conteúdos de acordo com necessidades de alunos 

etc. 

E2- Conhecer o problema do aluno, ter formação necessária para o ajudar, um 

PEI para este aluno e uma escola com infraestruturas adequadas. 

 

E3- Ensinar, tendo em atenção as necessidades e os interesses do aluno, 

sensibilizar os colegas sem DID para a inclusão, explicando-lhes acerca das diferenças 

específicas dos colegas com DID, de modo que se relacionem sem nenhuma 

discriminação entre eles. 

 

E4 - Explicar os colegas sobre as limitações do aluno com DID, ou qualquer NEE 

em geral, ter um plano específico para o aluno com DID, o que no momento não temos. 

 

Em síntese: As práticas inclusivas identificadas foram o recurso à língua materna 

(crioulo) para facilitar a comunicação e a pertença ao grupo, o trabalho diferenciado, 

individualizado e o feito em pequenos grupos. 
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2. Objetivo - Verificar se os pais do aluno com DID, participam no 
processo de inclusão do mesmo  

As respostas dadas mostram que os pais não se envolvem no processo da 

inclusão do aluno e possuem limitações que os impedem de ajudar no processo de ensino 

aprendizagem do mesmo: 

E6 “Não participo porque não sei, a minha escolaridade é pouca, não 

compreendo estas coisas”.  

Na mesma linha E5 ao ser questionado se tem o hábito de trabalhar em casa com 

a sua filha visando a consolidação das competências desenvolvidas em ambiente escolar, 

reforça. “Se eu soubesse ler ajudaria, mas ela também não mostra interesse e eu não 

entendo nada disso” rebatendo ainda que não participa no processo educativo do aluno 

com a seguinte expressão “Eu sou “coitada”, não sei bem o suficiente para isso.”. 

Por sua vez o E1, quanto à participação dos pais afirma que “(…) eles parecem 

ter problemas pessoais e quase não participam em nada, também foi há pouco tempo que 

sinalizamos a filha deles, e estamos a ver como posicionar perante essa situação ainda, 

já que têm uma forte possibilidade do problema da criança estar relacionado com 

questões familiares”. 

O envolvimento parental funciona como um fator de sucesso na inclusão de 

crianças com DID, como afirma a Nunes “a família é, frequentemente, o único elemento 

que ano após ano, continua o trabalho com a criança. Assim, quando esta está envolvida 

é mais fácil manter a consciência das estratégias e dar alguma continuidade ao trabalho 

desenvolvido.” (2001, p. 27).  

Nesta linha a participação da família tem um papel fulcral, na elaboração do PEI 

sendo os que mais conhecem a criança, e quando acontece situações em que a família não 

esteja preparada a escola deve intervir fazendo com que estes interiorizem a importância 

que tem a participação deles no processo de inclusão e ensino aprendizagem do aluno 

sentido, a escola deve considerar sempre a família nas decisões mais importantes 

respeitantes à criança, quer sejam crianças normais, quer crianças com DID. 

E1 reforça esta ideia afirmando, “De uma forma geral procuramos manter uma 

boa relação com os pais, convidamos a participar na elaboração do PEI e do Currículo, 
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incentivamos e pedimos para levarem/acompanharem os filhos aos passeios e atividades 

realizadas fora da escola”. 

 Como postula Oliveira, Dutra, Melo & Rezende (2015) a construção de uma 

sociedade inclusiva deve começar na família e ter a sua contribuição na escola e na 

sociedade, uma vez que a formação do cidadão começa em casa, onde valores, hábitos e 

ideias são desenvolvidos. 

 

5. Condições para Inclusão 

As respostas encontradas aos objetivos específicos permitem-nos afirmar que a 

inclusão do aluno DID na escola estudada é uma inclusão essencialmente de cariz social, 

embora os professores tentem estratégias para pequenas aprendizagens.  

As respostas dos participantes apontam as necessidades sentidas para conseguirem 

a inclusão: Formação, Experiência na docência a estes alunos; recursos físicos e humanos. 

 

5.1 Formação de professores para trabalhar com alunos com DID 

No que toca a formação para trabalhar com os alunos com NEE/DID, os relatos 

abordam necessidades de formação, pois da análise, observamos que os professores não 

possuem formação e preparação na área das NEE. 

A formação contínua/especializada dos professores é uma condição fundamental 

para o desenvolvimento do ensino em geral e dos alunos com NEE em particular, assim 

como para evitar sentimentos negativos por parte dos professores, uma vez que estes 

estando preparados não se opõem, pelo contrário promovem, a inserção do aluno com 

NEE no ensino regular.  

E1 afirma, nível de formação de formação não tem professores preparados para 

receber crianças com NEE. 

Nesta linha os restantes, afirmam não terem formação e muitas vezes não se 

sentiram preparados para trabalharem com o aluno com DID/NEE e mostram interesse 

em fazer formações que os capacitam a darem respostas concretas a situação de cada um 

dos alunos independentemente do seu grau ou nível de limitação. 
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 E2 refere, sim. Tive formações de reforços sobre a mudança de conteúdos e 

organização da escola, gostaria de ter era ma uma formação para trabalhar com alunos 

com NEE, pois é muito complicado lidar com alunos e muitas vezes não saber como 

ajudá-lo.  

E3 acrescenta, de uma forma especifica não. Mas gostaria de ter uma formação 

na área de alunos com NEE, para poder perceber melhor os alunos que recebemos e que 

precisam do nosso suporte de forma a não abandoarem a escola como acontece 

normalmente por aqui. Com a preparação poderíamos atender todos os tipos de alunos 

independentemente das sua limitados sem receios. 

E por último, E4 argumenta, antes de vir a lecionar trabalhava com os alunos 

no pré-escolar e sempre tive formações até eu optar por fazer licenciatura, e agora 

estamos sempre ter pequenas formações, e esta programado termos uma formação 

especifica na área de educação especial, o que seria crucial, uma vez que não temeríamos 

ter um aluno que carece de uma atenção especial e não conseguimos dar, por não 

estarmos preparados. 

A inclusão é um processo complexo e para a sua consolidação é imprescindível 

investir em capacitação, atualização e sensibilização do profissional da educação e de 

toda a comunidade escolar. A formação profissional do professor é importante para 

aprofundar as discussões teórico-práticas, oferecendo-lhe conhecimentos com vistas ao 

avanço do processo ensino-aprendizagem, e ajudando-o na solução dos problemas do dia 

a dia em sala de aula, promovendo alternativas que beneficiam todos os educandos. 

 

5.2. Experiência profissional com alunos com NEE/DID 

Quanto às experiências que os professores possuem no ensino de alunos com 

NEE/DID, a partir dos seus depoimentos, podemos constatar que todos eles, exceto o E4, 

já trabalharam com alunos com NEE, mas não consideram possuir experiência necessária 

a ponto de se sentirem preparados para dar respostas às necessidades dos alunos. 

Tal como refere E1, sim, fui professor de alunos com NEE, no primeiro ano que 

lecionei e confesso que fiquei perdido (sem saber o que fazer), era uma criança que não 

conseguia passar o conteúdo, tinha síndrome de Down, e chegava a casa não, à noite 

não conseguia dormir a pensar como é que eu iria arranjar estratégia de forma a ajudar 
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aquela criança. Fiz o que eu podia no momento, mas não foi o suficiente e esta criança 

acabou por deixar a escola no ano seguinte. 

E2 acrescenta, eu já tenho muitos anos de experiência como professor do 1º 

Ciclo e já tive vários anos alunos com NEE na sala, mas a maioria dessas crianças não 

prosseguem os estudos. Considero o abandono pela falta da capacidade que a escola tem 

de incluir essas crianças, pois que nos professores fazemos sozinhos não é suficiente, é 

claro que ganhamos experiências que de certa forma nos ajuda a lidar melhor, mas há 

sempre receio quando encontramos alunos com NEE e não se sentir preparado o 

suficiente. 

E3, adquiri alguma experiência, posso dizer que em alguns comportamentos dos 

alunos com NEE/DID já sei em parte o que posso fazer para o perceber da melhor forma 

possível, sei dos seus ritmos de aprendizagem, o que a primeira vez que tive aluno com 

NEE passou-me despercebido e achava que o aluno brincava comigo por não assimilar 

os conteúdos. Mas mesmo tendo essas experiências não é fácil ter um aluno que precisa 

de mais do que podemos dar em uma turma com muitos alunos. 

E por último temos o E4 que é a primeira vez que tem o aluno com DID na sala 

de aula e afirma, não tenho experiência, este ano é a primeira vez que leciona numa turma 

que tem aluno com NEE, ele tem DID, tento pesquisar na internet e fazer o melhor que 

eu posso para tentar ajudar da melhor forma possível, também me oriento com o colega 

que foi professor dele e isso me ajuda muito. 

Pelas respostas dos professores podemos concluir que a experiência ajuda na 

inclusão do aluno com NEE mas que não é o suficiente. Como atrás mencionámos a 

escola inclusiva não conta só com a experiência dos seus professores. É importante o 

sentimento de pertença à comunidade. Segundo Correia (2008, p. 33), “(...) A diversidade 

é, valorizada, tendo como pilares sentimentos de partilha, participação e amizade”. A 

partilha e participação não é só entre os alunos, a colaboração e a cooperação são 

“receitas” para obter respostas adequadas às necessidades dos alunos com NEE, devendo 

estar aqui envolvidas, a relação e a colaboração com a família. Uma outra característica 

importante, e mencionada pelos professores é a formação, segundo os estudos de Correia 

(2003), a formação é uma oportunidade essencial de desenvolvimento profissional, no 

que concerne à implementação de um modelo inclusivo nas escolas, defendendo 

prestações educativas adequadas a alunos com NEE.  
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5.3 Infraestruturas e recursos humanos e materiais 

Quanto à infraestrutura da escola, dos resultados de analise das entrevistas 

notamos que ainda não é adequada, havendo espaços e objetos que precisam ser acessíveis 

a fim de atender às necessidades de todos os alunos. 

Como refere o E1 - A nível de estrutura física também ainda temos limitações, 

escola não está preparada, por exemplo não têm rampas, no ano passado tivemos que 

mudar uma turma por causa do aluno com limitações visuais. As vezes ele precisa se 

locomover e só o consegue com ajuda dos colegas, pois tem escadas e ele não consegue, 

temos sempre que estar por perto, às vezes digo graças a Deus não temos alunos em 

cadeiras de rodas, porque seria ainda mais difícil. 

E2 reforça - Precisamos de uma escola onde um aluno com dificuldades motoras 

pode locomover de forma independente, sem ajuda do colega por exemplo para isso acho 

que já é hora de se fazer adaptações necessárias na escola com colocar rampas, mesas 

adequadas etc. 

Partilhando da mesma ideia E3 e E4 aguçam a necessidades de uma intervenção 

a nível da remodelação em termos de estrutura da escola, E3 - Infraestruturas da escola 

adaptada, E4 - Ter uma escola adaptada a nível de infraestruturas. 

Na linha das afirmações acima, podemos afirmar que a escola não tem estrutura 

acessível que permita a todos os alunos participarem ativamente das atividades escolares. 

Quanto recursos humanos e materiais notamos também a carência neste campo 

após as analises das entrevistas como argumentam. 

 E1 - A nível de formação de formação não tem professores preparados para 

receber crianças com NEE, não temos uma equipa preparada na escola para dar 

assistência quando o aluno ou mesmo o professor precisa, a equipa que trabalha nesse 

sentido não é da escola e demoram a dar respostas às limitações dos alunos. Também 

temos limitações quanto aos recursos materiais, mas nos safamos bem quanto a isso 

porque nos fazemos cooperação entre nos e até compramos matérias mais essenciais 

para os alunos mais necessitados. 
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E2 - (…) precisamos de pessoas especializadas na área de NEE que possam 

acompanhar estes alunos de uma forma mais adequada”, ainda não ser questionado se 

considera ter recursos necessários para desenvolver novas aprendizagens com o aluno 

com DID, responde que “não”. 

E3 também mostra a falta nos recursos humanos ao afirmar que: - Precisamos 

de uma equipa de educação especial própria da escola onde não precisaríamos esperar 

que enviassem equipas do ministério, pois se tivéssemos uma equipa na escola não 

estaríamos à espera de reuniões para a realização do PEI do aluno com DID, estamos 

sem um plano por falta de uma equipa da própria escola para tal, e recursos materiais.   

E por último, E4 acrescenta, não, temos faltas de recurso materiais e não só. 

Neste ponto lembramos Carvalho e a importância dada pelo autor à ligação entre 

as características físicas do espaço escolar e a pedagogia, considerando que quando os 

docentes e alunos veem a escola como um espaço confortável e de fácil acesso, sentem-

se seguros, e mais facilmente se processa de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Atualmente, de uma forma geral, muito se tem discutido acerca da inclusão de 

alunos com NEE nas escolas. Contudo a verdadeira inclusão, só será possível quando o 

sistema educativo for capaz de atender às necessidades de todas as crianças. Como afirma 

STAINBACK “O primeiro e talvez o principal passo para a criação de uma escola 

inclusiva de qualidade é estabelecer uma filosofia da escola baseada nos princípios 

democráticos e igualitários da inclusão, da inserção e da provisão de uma educação de 

qualidade para todos os alunos” (1999, p. 70)  

A inclusão de alunos com DID numa escola, pressupõe uma mudança de atitude 

de todos os intervenientes do meio escolar, inclusive do meio envolvente, onde em 

cooperação uns com os outros possam responder de forma eficaz as peculiaridades de 

cada um dos alunos. 

 O presente estudo teve como principal objetivo, compreender até que ponto o 

aluno com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais está incluído na escola 

agrupamento VII Bombardeiro. Após a análise dos dados obtidos através da aplicação de 

entrevistas ao diretor, professores e pais do aluno, verificou-se que a Escola ainda está 

numa fase inicial do processo da inclusão, pois embora haja uma tentativa de entender e 

praticar a verdadeira inclusão, ainda existe muito a ser conseguido pelos docentes, 

escolas, e ministério da educação para que uma verdadeira inclusão seja alcançada.  

Podemos então afirmar que os professores e o diretor da escola estudada têm a 

perceção sobre os conceitos de Necessidades Educativas Especiais e de Inclusão 

correspondente à mencionada na literatura, o mesmo não acontecendo com os pais do 

aluno. Estes demonstraram pouco envolvimento no processo educativo do seu filho 

apesar do esforço dos professores em os envolverem. 

No que respeita ao conceito de DID este está pouco assumido, levando-nos a pôr 

a hipótese de ser um substituto do considerado sobre atraso mental ou do tradicional 

“coitado” referente a quem não mostrava competências para organizar o seu processo de 

vida. 

Atrás demonstrámos que em termos de normas e diretivas referenciadoras de 

uma política educativa de inclusão, Cabo Verde encontra-se relativamente bem 
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posicionado, embora devesse ser mais precisa no que respeita à educação especial, 

nomeadamente através de legislação e planos específicos (Varela, 2013). A análise dos 

dados apresentados mostra-nos que as decisões, normas e orientações prescritas 

oficialmente são postos em prática ainda de forma elementar, baseada na boa vontade dos 

seus professores e na sua experiência, o que, como constatámos nem sempre é suficiente 

para o sucesso dos alunos, uma vez que há referência ao abandono da escola. As normas 

e orientações oficialmente prescritas são postas em práticas, principalmente no meio rural 

(como acontece na escola estudada) , ainda dentro do paradigma da integração. A inclusão 

é baseada na boa vontade dos professores e na experiência o que não é suficiente.  

É fundamental que os professores estejam preparados para receber todos os 

alunos independentemente das suas limitações incluindo-os na comunidade escolar e 

preparando-os para a vida, focando nas competências dos alunos e nas suas limitações. 

Tendo em conta que cada aluno tem limitações, capacidades e ritmos de trabalho 

diferentes, a escola deve ter o ambiente acessível e fazer com que todos os estudantes 

participem ativamente das atividades escolares, além de promover um local propício à 

celebração da diversidade. Precisa oferecer todos os suportes que os alunos necessitam; 

a parceria entre os pais e a escola deve ser consistente, assim como, a promoção de 

atividades colaborativas. O currículo e métodos devem ser elaborados e escolhidos de 

acordo com a necessidade de cada aluno. As práticas inclusivas não se pautam em 

adaptações para beneficiar uma minoria, mas sim, proporcionar uma educação 

diferenciada para todos os alunos. 

Em Cabo Verde, os normativos já se orientam para uma abordagem inclusiva da 

educação escolar, mas o processo da sua implementação na prática educativa ainda se 

processa de uma forma lenta, devido a vários de fatores, como falta de recursos, a situação 

financeira do país e os défices de qualificação dos docentes. Contudo, de uma forma geral 

os ganhos adquiridos não só demonstram que a educação inclusiva é possível como obterá 

um importante avanço se houver maior investimento nacional, público e privado, na 

superação dos obstáculos existentes, apostando uma efetiva democratização da educação 

escolar, com a maximização das oportunidades de aceso e sucesso de todos e de cada um 

dos alunos, independentemente das limitações e diferenças individuais. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I GUIÃO DE ENTREVISTA AO DIRETOR DA 
ESCOLA 

 

Guião de Entrevista ao Diretor da Escola 

 

Tema: 

A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DID: O Caso Da Escola 

AgrupamentoVII De Bombardeiro 

Objetivos gerais:  

Conhecer o processo de inclusão de uma criança com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais na escola agrupamento VII Bombardeiro.   

Objetivos específicos: 

- Identificar as medidas organizativas para inclusão de crianças com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais na escola agrupamento VII Bombardeiro.   

- Conhecer a perceção dos agentes educativos de alunos com DID sobre as necessidades 

educativas especiais dos seus educandos. 

- Sinalizar as boas práticas e as barreiras na inclusão dos alunos com DID. 
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Blocos Objetivos 

específicos 

Formulação de questões       Observações 

 

- Legitimação 

da entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caraterização 

do entrevistado 

 

 

 

 

- Informar o 

entrevistado sobre o 

tema e os objetivos 

do estudo de caso. 

- Pedir a sua 

colaboração.  

- Informar e 

assegurar sobre a 

confidencialidade da 

entrevista. 

- Informar acerca da 

possibilidade de 

verificar sempre a 

transcrição da 

entrevista no final 

- Motivar o 

entrevistado 

 

 

 

 

- Recolher dados 

sócio profissionais 

- Identificar a 

formação inicial. 

- Questionar sobre a 

sua formação. 

- Questionar a idade. 

 

- Deseja receber mais alguma 

informação sobre este estudo 

ou sobre a entrevista em si? 

 

 

- Importa-se que a entrevista 

seja gravada e que tome 

algumas notas, para 

posterior 

 

-Questionar formação em 

exercício. 

- Questionar a idade. 

- Identificar a formação 

inicial. 

- Identificar o tempo de 

serviço. 

 

 

 

 

- Qual a sua formação 

inicial? 

- Há quantos anos exerce a 

profissão? 

- Tem adquirido formação 

em exercício? 

 

- A entrevista 

foi marcada 

previamente e 

realizada 

através de 

videochamada 

(Messenger). 

 

- Conversas via 

chamadas 

telefónicas. 
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Identificar o tempo 

de serviço. 

- Conhecer a 

experiência 

profissional com 

alunos DID 

- Em que domínio? De que 

tipo? 

- Tem experiência de 

docência com alunos com 

NEE? E com DID? 

 

-Organização 

da escola. 

 

 

 

 

 

- Perceção do 

Diretor sobre a 

inclusão em 

escolas de 

ensino regular 

 

Saber com esta 

organizada e 

constituída a escola. 

 

 

 

 

 

- Conhecer a 

perceção do docente 

diretor da escola 

face à inclusão e às 

escolas inclusivas. 

 

 

- Como é que se encontra 

organizada esta escola? 

- Tem quantos alunos? 

- Quantos professores? 

- Quantos Alunos tem NEE, 

que tipos? 

- Como é que a escola esta 

preparada para inclusão? 

- O que pensa sobre a 

inclusão e as escolas 

inclusivas? 

- Considera que a sua escola 

é uma escola inclusiva?  

- Que condições considera 

ser necessárias para permitir 

a inclusão? 

 

- O que considera serem 

boas práticas de educação 

inclusivas? 
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- A inclusão 

numa escola de 

ensino regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estratégias 

promotoras de 

Inclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer a 

perceção do 

entrevistado sobre 

NEE e DID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer a 

definição de 

medidas formais 

para a promoção da 

inclusão. 

- Conhecer se a 

escola tem 

atividades 

extracurriculares. 

 

- Conhecer as 

estratégias utilizadas 

pelo docente para 

promover a inclusão 

do aluno no meio 

escolar 

- O que entende por NEE? 

- Conhece o conceito de 

dificuldade intelectuais e 

desenvolvimentais? 

- Qual a sua perceção sobre 

a aprendizagem de alunos 

com- NEE? 

 Qual a sua perceção sobre a 

aprendizagem de alunos com 

DID? 

 

 

- Os pais/ encarregado de 

educação participam 

ativamente no processo 

educativo do aluno com 

DID? 

- Qual a relação da escola 

com a família? 

- Até que ponto é a 

exigência da língua 

Portuguesa e Crioulo nas 

escolas? 

- Quais as estratégias que 

utiliza para promover a 

inclusão do aluno com 

dificuldades intelectuais de 

aprendizagem? 

 

-Que tipo de atividades 

realiza para desenvolver as 
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Inclusão do 

aluno na turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A inclusão 

numa escola de 

ensino regular. 

 

 

 

 

-Conhecer se as 

estratégias de 

inclusão são 

devidamente 

definidas e 

aplicadas. 

 

 

- Conhecer a 

perceção da docente 

titular de turma face 

à inclusão e às 

escolas inclusivas. 

 

 

- Recursos 

disponibilizados ao 

aluno com DID. 

 

 

 

- Saber de que forma 

os colegas se 

encontram 

sensibilizados para a 

problemática do 

aluno com DID.  

 

- Questionar o 

professor sobre o 

que faz para 

potencialidades do aluno 

com DID? 

 

 

 

- Na sua escola há medidas 

específicas para a inclusão? 

- O aluno com DID 

beneficia de adaptações 

curriculares? Se sim, quais? 

 

- Considera ter recursos 

necessários para desenvolver 

novas aprendizagens com o 

aluno com DID? 

 

 

- Os colegas estão despertos 

e sensibilizados para as 

limitações e necessidade do 

colega com DID? 

 

- Os colegas ajudam o aluno 

com DID na elaboração dos 

trabalhos? 

 

- Brincam com ele no 

recreio 

- O aluno participa nas 

atividades extra- 
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promover a amizade 

entre alunos. 

 

 

- Reconhecer se as 

estratégias de 

inclusão são 

devidamente 

definidas e 

aplicadas. 

- Reconhecer se o 

aluno se encontra 

incluído na turma.  

- Questionar o 

professor sobre o 

que faz para 

promover a amizade 

entre alunos. 

curriculares? (A.E.C, festas, 

saídas) 

 

- Quais as estratégias que 

utiliza para promover a 

amizade entre o aluno com 

DID e os colegas?  

 

- O aluno encontra-se 

incluído na turma? 

 

 

- Finalização da 

entrevista 

- Agradecimentos - Agradeço a disponibilidade 

dispensada para a realização 

desta entrevista. 
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APÊNDICE II GUIÃO DE ENTREVISTA AOS PROFESSORES  

 

 

Tema: 

    A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII 

De Bombardeiro 

Objetivos gerais:  

Conhecer o processo de inclusão de uma criança com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais na escola agrupamento VII Bombardeiro.   

Objetivos específicos: 

- Identificar as medidas organizativas para inclusão de crianças com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais na escola agrupamento VII Bombardeiro.   

- Conhecer a perceção dos agentes educativos de alunos com DID sobre as necessidades 

educativas especiais dos seus educandos. 

- Sinalizar as boas práticas e as barreiras na inclusão dos alunos com DID. 

Guião de Entrevista aos professores 

Blocos Objetivos específicos Formulação de questões       Observações 

 

- Legitimação 

da entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

- Informar o 

entrevistado sobre o 

tema e os objetivos do 

estudo de caso. 

- Pedir a sua 

colaboração.  

- Informar e assegurar 

sobre a 

 

- Deseja receber mais alguma 

informação sobre este estudo ou 

sobre a entrevista em si? 

 

 

- Importa-se que a entrevista 

seja gravada e que tome 

algumas notas, para posterior 

 

- A entrevista foi 

marcada 

previamente e 

realizada através 

de videochamada 

(Messenger). 
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- Caraterização 

do entrevistado 

 

 

 

confidencialidade da 

entrevista. 

- Informar acerca da 

possibilidade de 

verificar sempre a 

transcrição da 

entrevista no final 

- Motivar o 

entrevistado 

 

- Recolher dados sócio 

profissionais 

- Identificar a 

formação inicial. 

- Questionar sobre a 

sua formação. 

- Questionar a idade. 

Identificar o tempo de 

serviço. 

- Conhecer a 

experiência 

profissional com 

alunos DID 

 

 

-Questionar formação em 

exercício. 

- Questionar a idade. 

- Identificar a formação inicial. 

- Identificar o tempo de serviço. 

 

- Qual a sua formação inicial? 

- Há quantos anos exerce a 

profissão? 

- Tem adquirido formação em 

exercício? 

- Em que domínio? De que 

tipo? 

 

 

- Tem experiência de docência 

com alunos com NEE? E com 

DID? 

 

- Conversas via 

chamadas 

telefónicas. 
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Perceção do 

professor sobre 

a inclusão em 

escolas de 

ensino regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A inclusão 

numa escola de 

ensino regular. 

 

- Estratégias 

promotoras de 

Inclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer a perceção 

da docente titular de 

turma face à inclusão e 

às escolas inclusivas. 

 

- Conhecer a perceção 

do entrevistado sobre 

NEE e DID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer a perceção 

dos professores face à 

inclusão e às escolas 

inclusivas. 

 

- Conhecer as 

estratégias utilizadas 

pelo docente para 

promover a inclusão 

do aluno no meio 

escolar 

 

-Conhecer se as 

estratégias de inclusão 

- O que pensa sobre a inclusão e 

as escolas inclusivas? 

- Considera que a sua escola é 

uma escola inclusiva?  

- Que condições considera ser 

necessárias para permitir a 

inclusão? 

- O que considera serem boas 

práticas de educação 

inclusivas? 

- O que entende por NEE? 

- Conhece o conceito de 

dificuldade intelectuais e 

desenvolvimentais? 

- Qual a sua perceção sobre a 

aprendizagem de alunos com 

NEE? 

 Qual a sua perceção sobre a 

aprendizagem de alunos com 

DID? 

 

- Qual a sua perceção sobre a 

inclusão e uma escola 

inclusiva? 

 

 

- Quais as estratégias que utiliza 

para promover a inclusão do 

aluno com dificuldades 

intelectuais de aprendizagem? 
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Inclusão do 

aluno na turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

são devidamente 

definidas e aplicadas. 

- Questionar o 

professor sobre o que 

faz para promover a 

amizade entre alunos. 

 

- Recursos 

disponibilizados ao 

aluno com DID. 

 

 

 

- Saber de que forma 

os colegas se 

encontram 

sensibilizados para a 

problemática do aluno 

com DID.  

 

 

 

 

- O aluno com DID beneficia de 

adaptações curriculares? Se 

sim, quais? 

 

- Que tipo de atividades realiza 

para desenvolver as 

potencialidades do aluno com 

DID? 

 

 

- Considera ter recursos 

necessários para desenvolver 

novas aprendizagens com o 

aluno com DID? 

 

 

- Os colegas estão despertos e 

sensibilizados para as 

limitações e necessidade do 

colega com DID? 

 

- Os colegas ajudam o aluno 

com DID na elaboração dos 

trabalhos? 

 

- Brincam com ele no recreio 

- O aluno participa nas 

atividades extra- curriculares? 

(A.E.C, festas, saídas) 
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APÊNDICE V GUIÃO DE ENTREVISTA Á MÃE 

 

Guião de Entrevista à mãe do aluno 

Tema: 

    A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII 

De Bombardeiro 

Objetivos gerais:  

Conhecer o processo de inclusão de uma criança com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais na escola agrupamento VII Bombardeiro.   

Objetivos específicos: 

- Identificar as medidas organizativas para inclusão de crianças com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais na escola agrupamento VII Bombardeiro.   

- Conhecer a perceção dos agentes educativos de alunos com DID sobre as necessidades 

educativas especiais dos seus educandos. 

- Sinalizar as boas práticas e as barreiras na inclusão dos alunos com DID 

- Finalização da 

entrevista 

- Agradecimentos - Agradeço a disponibilidade 

dispensada para a realização 

desta entrevista. 
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Blocos Objetivos específicos Formulação de questões       Observações 

 

- Legitimação da 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caraterização da 

entrevistada 

 

- Informar o entrevistado 

sobre o tema e os 

objetivos do estudo de 

caso. 

- Pedir a sua colaboração.  

- Informar e assegurar 

sobre a confidencialidade 

da entrevista. 

- Informar acerca da 

possibilidade de verificar 

sempre a transcrição da 

entrevista no final 

- Motivar o entrevistado 

 

 

 

 

 

 

- Recolher dados sócio 

profissionais 

- Identificar Habilitações 

académicas  

- Profissão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quais as suas 

habilitações académicas? 

- Qual a sua Profissão? 

- Qual a Língua que 

Falam em casa? 

 

- A entrevista foi 

marcada previamente e 

realizada através de 

videochamada 

(Messenger). Em 

videochamada foi 

simultâneo com a mãe e 

o pai. 

- Conversas via 

chamadas telefónicas, 

em dias diferentes 

porque o pai não estava. 

 

- Com os pais a 

entrevista foi realizada 

em crioulo, língua 

materna de Cabo Verde. 

 

 

- Conceito de 

Necessidades 

educativas 

 

- Conhecer a perceção da 

mãe sobre o necessidades 

educativas especiais e 

 

- Qual a sua perceção 

sobre a aprendizagem de 

alunos com- NEE? 
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especiais e 

Dificuldades 

Intelectuais de 

Aprendizagem 

 

 

 

- A inclusão 

numa escola de 

ensino regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades intelectuais 

de aprendizagens.  

 

 

- Conhecer a perceção do 

encarregado de educação 

face à inclusão. 

 

- Saber se o encarregado 

de educação considera a 

escola do seu filho 

inclusiva.  

 

- Saber quais os receios 

do encarregado de 

educação quando o seu 

filho entrou para a 

escola. 

 

- Saber qual o nível de 

satisfação do 

encarregado de educação 

perante as aprendizagens 

do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 Qual a sua perceção 

sobre a aprendizagem de 

alunos com DID? 

 

-  O que pensa sobre a 

inclusão? 

 

 

- Considera a escola da 

sua filha inclusiva? 

 

 

 

- Que receios sentiu com 

a entrada do seu filho 

para a escola? 

 

 

- Como considera o 

apoio prestado pela 

escola à sua filha?  

- Quais as mudanças 

positivas ou negativas 

que a sua filha 

experienciou desde a 

entrada para a escola? 

 

- Sente-se satisfeita com 

as aprendizagens 

adquiridas pela sua filha? 
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- Relação 

Escola/Família  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Importância do 

Pais na inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber da relação qual a 

mãe tem com a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saber se a mãe sabe da 

importância do seu papel 

na inclusão da filha 

 

 

 

 

 

- Na sua opinião, os 

alunos têm uma resposta 

adequada por parte da 

escola, tanto a nível de 

professores ou técnicos, 

como de materiais 

disponíveis? De que 

forma? 

 

 

- Que relação estabelece 

com a escola? 

- Na sua opinião, a 

relação entre escola/ 

família promove o 

sucesso escolar de alunos 

com Did?  

 

 

 

 

- Qual a sua perceção 

sobre o papel que os pais 

desempenham na 

inclusão escolar dos 

filhos? De que forma 

considera que podem 

ajudar este processo? 
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- Importância do 

professor 

 

 

 

 

- Nível de 

participação dos 

pais/encarregado 

de educação no 

processo 

educativo do 

aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atividades 

desenvolvidas 

pelo aluno com 

DID.  

 

 

 

- Saber qual a 

importância do professor 

no desenvolvimento do 

aluno. 

 

 

-  Saber se o encarregado 

de educação participa no 

processo educativo do 

aluno e de que forma o 

faz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saber se o aluno 

participa ativamente nas 

atividades realizadas no 

meio escolar  

 

 

 

 

 

- Qual a sua opinião no 

que se refere ao apoio 

prestado pelo professor? 

 

 

- Participa ativamente no 

processo educativo do 

seu filho? De que forma? 

- Em casa falam mais 

crioulo ou português? 

 

 

- Tem o hábito de 

trabalhar em casa com o 

seu filho visando a 

consolidação das 

competências 

desenvolvidas em 

ambiente escolar? 

 

 

- Para além das 

atividades escolares o seu 

filho participa em outras 

atividades que lhe 

promovam 

desenvolvimento? Quais? 
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- Inclusão na 

turma 

 

- Promoção de 

amizade entre o 

aluno com DID e 

os seus colegas de 

escola. 

 

 

 

- Reconhecer se o aluno 

se encontra incluído na 

turma. 

 

- Questionar o 

encarregado de educação 

sobre a sua perspetiva em 

relação à amizade e 

inclusão entre os colegas 

de escola e o aluno com 

DID. 

- Considera que a sua 

filha esta incluída na 

turma? 

 

 

- No que se refere aos 

colegas considera que 

existe amizade e uma 

verdadeira inclusão? 

 

 

- Finalização da 

entrevista 

-Agradecimentos - Agradeço a 

disponibilidade 

dispensada para a 

realização desta 

entrevista. 
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APÊNDICE V GUIÃO DE ENTREVISTA AO PAI 

Guião de Entrevista ao pai do aluno 

Tema: 

         A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DID: O Caso Da Escola Agrupamento 

VII De Bombardeiro 

Objetivos gerais:  

Conhecer o processo de inclusão de uma criança com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais na escola agrupamento VII Bombardeiro.   

Objetivos específicos: 

- Identificar as medidas organizativas para inclusão de crianças com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais na escola agrupamento VII Bombardeiro.   

- Conhecer a perceção dos agentes educativos de alunos com DID sobre as necessidades 

educativas especiais dos seus educandos. 

- Sinalizar as boas práticas e as barreiras na inclusão dos alunos com DID. 
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Guião de Entrevista ao Pai da Aluna.  

Blocos Objetivos específicos Formulação de 

questões 

      Observações 

 

- Legitimação da 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caraterização do 

entrevistado 

 

 

 

 

- Informar o 

entrevistado sobre o 

tema e os objetivos 

do estudo de caso. 

- Pedir a sua 

colaboração.  

- Informar e assegurar 

sobre a 

confidencialidade da 

entrevista. 

- Informar acerca da 

possibilidade de 

verificar sempre a 

transcrição da 

entrevista no final 

- Motivar o 

entrevistado 

- Recolher dados 

sócio profissionais 

- Identificar 

Habilitações 

académicas  

- Profissão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quais as suas 

habilitações 

académicas? 

- Qual a sua 

Profissão? 

- Qual a Língua que 

Falam em casa? 

 

 

- A entrevista foi 

marcada 

previamente e 

realizada através 

de 

videochamada 

(Messenger). 

Em 

videochamada 

foi simultâneo 

com a mãe e o 

pai. 

- Conversas via 

chamadas 

telefónicas, em 

dias diferentes 

porque o pai não 

estava. 

- Com os pais a 

entrevista foi 

realizada em 

crioulo, língua 

materna de Cabo 

Verde. 
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- Conceito de 

Necessidades 

educativas especiais e 

Dificuldades 

Intelectuais de 

Aprendizagem 

 

 

 

- A inclusão numa 

escola de ensino 

regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer a 

perceção do pai sobre 

o necessidades 

educativas especiais e 

Dificuldades 

intelectuais de 

aprendizagens.  

 

 

- Conhecer a 

perceção do pai face 

à inclusão. 

 

 

 

 

 

- Saber se o 

encarregado de 

educação considera a 

escola da sua filha 

inclusiva.  

 

- Saber quais os 

receios do 

encarregado de 

educação quando a 

sua filha entrou para 

a escola. 

 

- Qual a sua perceção 

sobre a 

aprendizagem de 

alunos com- NEE? 

 Qual a sua perceção 

sobre a 

aprendizagem de 

alunos com DID? 

 

-  O que pensa sobre 

a inclusão? 

 

 

 

 

 

- Considera a escola 

da sua filha 

inclusiva? 

 

 

 

 

- Que receios sentiu 

com a entrada da sua 

filha para a escola? 

 

 

- Como considera o 

apoio prestado pela 

escola à sua filha?  
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-Relação 

Escola/Família 

 

 

 

 

 

 

 

- Importância dos pais 

na inclusão 

 

 

- Saber qual o nível 

de satisfação do 

encarregado de 

educação perante as 

aprendizagens do 

aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber da relação que 

o pai tem com a 

escola. 

 

 

 

 

 

- Quais as mudanças 

positivas ou 

negativas que a sua 

filha experienciou 

desde a entrada para 

a escola? 

- Sente-se satisfeito 

com as 

aprendizagens 

adquiridas pela sua 

filha? 

- Na sua opinião, os 

alunos têm uma 

resposta adequada 

por parte da escola, 

tanto a nível de 

professores ou 

técnicos, como de 

materiais 

disponíveis? De que 

forma? 

 

 

- Que relação 

estabelece com a 

escola? 

- Na sua opinião, a 

relação entre escola/ 

família promove o 

sucesso escolar de 

alunos com Did?  
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- Importância do 

professor 

 

 

 

 

- Nível de participação 

dos pais/encarregado 

de educação no 

processo educativo do 

aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saber se o pai sabe 

da importância do seu 

papel na inclusão da 

filha 

 

 

 

 

- Saber qual a 

importância do 

professor no 

desenvolvimento do 

aluno. 

 

 

- Saber se o 

encarregado de 

educação participa no 

processo educativo 

do aluno e de que 

forma o faz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qual a sua perceção 

sobre o papel que os 

pais desempenham 

na inclusão escolar 

dos filhos? De que 

forma considera que 

podem ajudar este 

processo? 

 

- Qual a sua opinião 

no que se refere ao 

apoio prestado pelo 

professor? 

- Participa 

ativamente no 

processo educativo 

do seu filho? De que 

forma? 

 

 

- Tem o hábito de 

trabalhar em casa 

com o seu filho 

visando a 

consolidação das 

competências 

desenvolvidas em 

ambiente escolar? 
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- Atividades 

desenvolvidas pelo 

aluno com DID.  

 

 

 

 

 

 

 

- Inclusão na turma 

 

 

 

- Promoção de 

amizade entre o aluno 

com DID e os seus 

colegas de escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Finalização da 

entrevista 

- Saber se o aluno 

participa ativamente 

nas atividades 

realizadas no meio 

escolar. 

 

- Saber quais as 

atividades 

frequentadas pelo 

aluno fora do meio 

escolar. 

 

 

- Reconhecer se o 

aluno se encontra 

incluído na turma 

 

- Questionar o 

encarregado de 

educação sobre a sua 

perspetiva em relação 

à amizade e inclusão 

entre os colegas de 

escola e o aluno com 

DID. 

 

- Agradecimentos 

- Para além das 

atividades escolares 

o seu filho participa 

em outras atividades 

que lhe promovam 

desenvolvimento? 

Quais? 

 

- Considera que a sua 

filha esta incluída na 

turma? 

 

- No que se refere 

aos colegas 

considera que existe 

amizade e uma 

verdadeira inclusão? 

 

 

 

 

 

 

- Agradeço a 

disponibilidade 

dispensada para a 

realização desta 

entrevista. 
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APÊNDICE VI CONSENTIMENTO INFORMADO 

Declaração de consentimento 
CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM 

ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO (de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de 

Oviedo). 
 

Os dados recolhidos têm como objetivo a colaboração num estudo de caso com o título “A 
INCLUSAÕ DE CRIANÇAS COM DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro”, no 
âmbito da dissertação de Mestrado em Educação Especial – domínio cognitivo motor, da Escola 
Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Beja, orientada pela Professora Especialista Adelaide 
Espírito Santo. 

Os dados serão recolhidos através de uma entrevista semiestruturada construída para o 
efeito, tendo sido os participantes escolhidos através de uma amostra de conveniência. A 
entrevista será realizada pela aluna Ana Veiga, a entrevista será realizada pela aluna Ana Veiga, 
por videochamada (Messenger/zoom) e conversas via chamadas telefónicas, sendo gravada em 
áudio e será dada aos participantes a possibilidade de completar ou responder por escrito e 
enviar via e-mail. 

Os dados recolhidos para o presente estudo serão tratados com total confidencialidade, 
pelo que nos comprometemos com a manutenção do anonimato de todos os participantes, não 
sendo a identidade dos mesmos tornada pública sob quaisquer circunstâncias. Todos os 
contactos futuros serão realizados de forma privada. Agradece-se a participação de todos os 
entrevistados.  

Caro participante, por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se considerar que 
algo está incorreto ou que não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda 
com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento.  

 
 

A aluna 
 

Ana Maria Mendes Da Veiga 
 

_____________________________________________________________________ 
Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que 

me foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em 
qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta 
forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária 
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forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 
confidencialidade e anonimato que me são dadas pela investigadora.  

 
Nome: 

_______________________________________________________________________ 
 

 
BI/CC N.º: __________________________________ Data ou Validade: ____ / ____ / 

_______ 
 
Assinatura: 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

Assinatura do Investigador________________________________________  

Data___/___/_______ 
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APÊNDICE VII – ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

Transcrição Entrevista - Diretor da Escola  

Transcrição Entrevista - Diretor da Escola 

 

Entrevistadora: Sou Ana Veiga, estou a realizar Mestrado em Educação Especial e a 

sua colaboração é fundamental para a consecução do objetivo pretendido que é a 

realização de um estudo de caso com o título “A INCLUSAÕ DE CRIANÇAS COM 

DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro”, no âmbito da dissertação 

de Mestrado em Educação Especial – domínio cognitivo motor, da Escola Superior de 

Educação, do Instituto Politécnico de Beja. 

Agradeço-lhe desde já a sua colaboração. 

 

 

Entrevistadora: - Deseja receber mais alguma informação sobre este estudo ou sobre 

a entrevista em si? 

 

Entrevistado: - Sim 

 

Entrevistadora: - Importa-se que a entrevista seja gravada e que tome algumas notas, 

para posterior? 

 

Entrevistado: - Não 

 

Entrevistadora: - Qual a sua formação inicial? 
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Entrevistado: Ciências de educação 

 

Entrevistadora: - Há quantos anos exerce a profissão? 

 

Entrevistado: - Estou na direção da escola há três anos e leciono a 1 ano. 

 

Entrevistadora: - Tem adquirido formação em exercício? 

 

Entrevistado: - Sim. 

 

Entrevistadora: - Em que domínio? De que tipo? 

 

Entrevistado: - Dentro da formação em ciências de educação tinha a vertente para a 

gestão/direção escolar. Mas em específico para trabalha com alunos com NEE não teve. 

 

Entrevistadora: - Tem experiência de docência com alunos com NEE? E com DID? 

 

Entrevistado: - Sim, fui professor de alunos com NEE, no primeiro ano que lecionei 

e confesso que fiquei perdido (sem saber o que fazer), era ma uma criança que não 

conseguia passar o conteúdo, tinha síndrome de down e chegava a casa não à noite não 

conseguia dormir a pensar como é que eu iria arranjar estratégia de forma a ajudar 

aquela criança. Fiz o que eu podia no momento, mas não foi o suficiente e esta criança 

acabou por deixar a escola no ano seguinte. 

 

Entrevistadora: - Como é que se encontra organizada esta escola? 
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Entrevistado: - Temos equipa multidisciplinar ligado ao plano criado pela direção 

geral da educação, o diretor que no caso sou eu, o os professores o subdiretor 

pedagógico. O ministério da educação define o currículo e quanto à educação especial, 

cabe aos professores sinalizarem os possíveis alunos com NEE que posteriormente a 

equipa multidisciplinar analisa e em conjunto connosco (professor, diretor, professores 

e pais encarregados de educação) decidimos se é necessário criar um plano individual 

para o aluno detetado com NEE ou não. 

 

Entrevistadora: - A escola tem quantos alunos? 

 

Entrevistado: - 374/ 241 

 

 

Entrevistadora:  - Quantos professores? 

 

Entrevistado: - vinte e quatro24 / Catorze (14)  

 

Entrevistadora: - Quantos Alunos tem NEE, que tipos? 

 

Entrevistado: - Este este ano ainda não sinalizamos, por isso ainda não tenho dados 

exatos, ano passado tinha 5 alunos com NEE, entre estes, dois tem síndrome de down, 

um tem DID e dois tem problemas na visão.  

 

Entrevistadora: - Como é que a escola esta preparada para inclusão? 

 

Entrevistado: - A nível de formação de formação não tem professores preparados para 

receber crianças com NEE, não temos uma equipa preparada na escola para dar 
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assistência quando o aluno ou mesmo o professor precisa, a equipa que trabalha nesse 

sentido não é da escola e demoram a dar respostas às limitações dos alunos. 

A nível de estrutura física também ainda temos limitações, escola não está preparada, 

por exemplo não têm rampas, no ano passado tivemos que mudar uma turma por causa 

do aluno com limitações visuais. As vezes ele precisa se locomover e só o consegue 

com ajuda dos colegas, pois tem escadas e ele não consegue, temos sempre que estar 

por perto, às vezes digo graças a Deus não temos alunos em cadeiras de rodas, porque 

seria ainda mais difícil. 

Também temos limitações quanto aos recursos materiais, mas nos safamos bem quanto 

a isso porque nos fazemos cooperação entre nos e até compramos matérias mais 

essenciais para os alunos mais necessitados. 

 

Entrevistadora: - O que pensa sobre a inclusão e as escolas inclusivas? 

 

Entrevistado: - Inclusão é quando a escola prepara para receber o aluno 

independentemente das suas limitações ou dificuldades, uma escola que tem condições 

para receber todos os tipos de alunos. 

 

Entrevistadora: - Considera que a sua escola é uma escola inclusiva?  

 

Entrevistado: - De uma forma geral, acredito que ainda estamos na faze de integração, 

e a dar os primeiros passos para a inclusão, apesar de falta de profissionais e das 

limitações.  

De uma forma específica na maneira como é recebemos um aluno com NEE na nossa 

escola considero que temos atitudes inclusivas, procuramos fazer com que o aluno não 

sente nenhuma diferença quanto ao aluno dito normal.  

 

Entrevistadora: - Que condições considera ser necessárias para permitir a inclusão? 
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Entrevistado: - Ter profissionais capacitados, uma preparação arquitetónica adequada 

e recursos materiais necessários. 

 

Entrevistadora: - O que considera serem boas práticas de educação inclusivas? 

 

Entrevistado: - Sensibilização os alunos a estarem próximos, proximidade entre 

professores e trocas de experiências, adaptação de conteúdos de acordo com 

necessidades de alunos etc. 

 

Entrevistadora: - O que entende por NEE? 

 

Entrevistado: - São impedimentos/dificuldades que prejudica a aprendizagem normal 

de um aluno, que pode ser temporário ou permanente e estes alunos que têm 

necessidade de um acompanhamento especial e mais personalizado. 

 

Entrevistadora: - Conhece o conceito de dificuldade intelectuais e 

desenvolvimentais? 

 

Entrevistado: - Sim, pode ser também qualquer impedimento intelectual que prejudica 

a aprendizagem e funcionamento intelectual do aluno. Estas pessoas alem de possuírem 

dificuldades intelectuais, tem dificuldades psicomotoras, dificuldades nas relações 

sociais como por exemplo é o caso do aluno que temos cá na escola e dificuldades de 

na linguagem também. 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com- DID? 
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Entrevistado: - Tem retrocesso na aprendizagem, hoje apreendem uma matéria e 

amanhã já não sabem nada, aprendem mais lento, tem que ter paciência com estes 

alunos, e respeitar o ritmo de aprendizagens. 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com DID? 

 

Entrevistado: - As aprendizagens ocorrem de uma forma lenta. 

 

Entrevistadora: - Os pais/ encarregado de educação participam ativamente no 

processo educativo do aluno com DID? 

 

Entrevistado: - Não, eles parecem ter problemas pessoais e quase não participam em 

nada, também foi à poço tempo que sinalizamos a filha deles, e estamos a ver como 

posicionar perante essa situação ainda, já que têm uma forte possibilidade do problema 

da criança estar relacionado com questões familiares. 

 

Entrevistadora: - Qual a relação da escola com a família? 

 

Entrevistado: - De uma forma geral procuramos manter uma boa relação com os pais, 

convidamos a participar na elaboração do PEI e do Currículo, incentivamos e pedimos 

para levarem/acompanharem os filhos aos passeios e atividades realizadas fora da 

escola. 

 

Entrevistadora: - Até que ponto é a exigência da língua Portuguesa e Crioulo nas 

escolas? 
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Entrevistado: - Lecionamos em português, mas não é proibido falar crioulo na sala de 

aula, se o professor achar que o aluno consegue expressar melhor em crioulo é 

permitido. 

 

Entrevistadora: - Quais as estratégias que utiliza para promover a inclusão do aluno 

com DID? 

 

Entrevistado: Tentamos dentro do possível acompanhar o ritmo do aluno, mas não é 

fácil, porque ainda não temos um plano para ele, a não ser “improvisar” de forma que 

ele consiga capitar algo, como por exemplo falar crioulo com ele, dar-lhe tarefas 

diferenciado dos colegas, ter mais tempo para ele, principalmente no recreio entre 

outros. 

 

Entrevistadora: -Que tipo de atividades realiza para desenvolver as potencialidades 

do aluno com DID? 

 

Entrevistado: - Adaptar os conteúdos às necessidades do aluno, trabalhar de forma 

individualizada com o aluno se preciso for e diversificar a forma de lecionar. 

 

Entrevistadora: - Na sua escola há medidas específicas para a inclusão? 

 

Entrevistado: Sim, apesar de ainda estarmos num estágio embrionário. 

 

Entrevistadora: - O aluno com DID beneficia de adaptações curriculares? Se sim, 

quais? 

 

Entrevistado: - Normalmente o ministério nos pede para selecionar os potenciais 

alunos com NEE, após analisarem enviam uma equipa (formada por quatro pessoas 
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sendo uma delas um psicólogo e um professor de educação especial) que na escola em 

conjunto com os professores, analisamos quais as adaptações que por exemplo o aluno 

com DID necessita.   

Apos as analises é elaborado o PEI para o aluno com NEE, no caso do aluno com DID 

ainda não temos o PEI elaborado. 

 

Entrevistadora: - Considera ter recursos necessários para desenvolver novas 

aprendizagens com o aluno com DID? 

 

Entrevistado: - Ainda de todo não. 

 

Entrevistadora: - Os colegas estão despertos e sensibilizados para as limitações e 

necessidade do colega com DID? 

 

Entrevistado: - Sim. 

 

Entrevistadora: - Os colegas ajudam o aluno com DID na elaboração dos trabalhos? 

 

Entrevistado: - Sim. 

 

Entrevistadora: - Brincam com ele no recreio? 

 

Entrevistado: - Sim, brincam e isso é uma coisa que acho muito bonito, por exemplo 

com o aluno que tem limitações na visão seguram-no na mão e andam por toda a parte, 

existe uma relação amigável entre todos os alunos. 
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Entrevistadora: - O aluno participa nas atividades extra- curriculares? (A.E.C, festas, 

visitas de estudo).  

 

Entrevistado: - A que tem DID, não gosta de participar, ela parece ter medo dos 

professores muitas vezes. 

 

Entrevistadora: - Quais as estratégias que utiliza para promover a amizade entre o 

aluno com DID e os colegas?  

 

Entrevistado: - Promovemos partilha de objetos/matérias na sala de aula, mostramos 

a importância da amizade e da relação de um com o outro, proporcionamos momentos 

de diversão entre eles, como brincadeiras e jogos lúdicos por exemplo. 

 

Entrevistadora: - O aluno encontra-se incluído na turma? 

 

Entrevistado: - Ainda não como é realmente o processo de inclusão, pois temos muitas 

limitações e falta muito a se fazer ainda. 

 

Entrevistadora: - Agradeço a disponibilidade dispensada para a realização desta 

entrevista. 
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Transcrição Entrevista à Professor/a  

Transcrição Entrevista – Professora do 2ºano  

 

Entrevistadora: Sou Ana Veiga, estou a realizar Mestrado em Educação Especial e a 

sua colaboração é fundamental para a consecução do objetivo pretendido que é a 

realização de um estudo de caso com o título “A INCLUSAÕ DE CRIANÇAS COM 

DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro”, no âmbito da dissertação 

de Mestrado em Educação Especial – domínio cognitivo motor, da Escola Superior de 

Educação, do Instituto Politécnico de Beja. 

Agradeço-lhe desde já a sua colaboração. 

 

 

 

Entrevistadora: - Deseja receber mais alguma informação sobre este estudo ou sobre 

a entrevista em si? 

 

Entrevistado: - Sim 

 

Entrevistadora: - Importa-se que a entrevista seja gravada e que tome algumas notas, 

para posterior? 

 

Entrevistado – Não 

 

Entrevistadora: - Qual a sua formação inicial? 

 

Entrevistado: - Quando comecei a lecionar tinha o ano zero, após houve exigências 

tive que formação no IP que é uma formação de professores para o ensino básico. 
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Entrevistadora: - Há quantos anos exerce a profissão? 

 

Entrevistado: - A 29 anos. 

 

Entrevistadora: - Tem adquirido formação em exercício? 

 

Entrevistado: - Sim. 

 

Entrevistadora: - Em que domínio? De que tipo? 

 

Entrevistado: - Sim. Tive formações de reforços sobre a mudança de conteúdos e 

organização da escola, gostaria de ter era ma uma formação para trabalhar com alunos 

com NEE, pois é muito complicado lidar com alunos e muitas vezes não saber como 

ajudá-lo. 

 

Entrevistadora: - Tem experiência de docência com alunos com NEE? E com DID? 

 

Entrevistado: - Eu já tenho muitos anos de experiência como professor do 1º Ciclo e 

já tive vários anos alunos com NEE na sala, mas a maioria dessas crianças não 

prosseguem os estudos. Considero o abandono pela falta da capacidade que a escola 

tem de incluir essas crianças, pois que nos professores fazemos sozinhos não é 

suficiente, é claro que ganhamos experiências que de certa forma nos ajuda a lidar 

melhor, mas há sempre receio quando encontramos alunos com NEE e não se sentir 

preparado o suficiente. 

 

Entrevistadora: - O que pensa sobre a inclusão e as escolas inclusivas? 
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Entrevistado: - Inclusão é quando o aluno com NEE se sente parte da escola, se sente 

um sujeito ativo na sua comunidade educativa, e sendo assim uma escola inclusiva é 

uma escola para todos, em que as crianças com NEE se integrem numa turma com 

alunos sem dificuldades e possam ter um percurso escolar à medida das suas 

capacidades, sem se sentirem deixados de lado 

 

Entrevistadora: - Considera que a sua escola é uma escola inclusiva?  

 

Entrevistado: - Ainda não.  

 

Entrevistadora: - Que condições considera ser necessárias para permitir a inclusão? 

 

Entrevistado: - Precisamos de uma escola onde um aluno com dificuldades motoras 

pode locomover de forma independente, sem ajuda do colega por exemplo para isso 

acho que já é hora de se fazer adaptações necessárias na escola com colocar rampas, 

mesas adequadas etc., e de pessoas especializadas na área de NEE que possam 

acompanhar estes alunos de uma forma mais adequada. 

 

Entrevistadora: - O que considera serem boas práticas de educação inclusivas? 

 

Entrevistadora: - Conhecer o problema do aluno, ter formação necessária para o 

ajudar, um PEI para este aluno e uma escola com infraestruturas adequadas. 

 

Entrevistadora: - O que entende por NEE? 

 

Entrevistado: - NEE refere-se a todas aos alunos que apresentam uma deficiência seja 

ela física ou intelectual, etc., que não lhes permite aprender e acompanhar da mesma 

forma que os outros, o que lhes é ensinado normalmente na escola de uma forma igual. 
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Entrevistadora: - Conhece o conceito de dificuldade intelectuais e 

desenvolvimentais? 

 

Entrevistado: - Sim, é um conceito que evoluiu muito, em Cabo Verde à maneira 

popular é a mesma coisa que “doido” e a sua evolução educativamente para não ser um 

rotulo foi denominado como DID, a dias estava a ler um artigo destes na internet. É 

quando uma pessoa possui limitações ao nível do funcionamento intelectual. 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com DID? 

 

Entrevistado: - Aprendem de uma forma lenta, por isso a maioria deles desistem 

quando não conseguimos encontrar a melhor forma de os enquadrar na sala de aula de 

modo que assimilam os conteúdos como os outros colega. 

 

Entrevistadora: - Quais as estratégias que utiliza para promover a inclusão do aluno 

com dificuldades intelectuais de aprendizagem? 

 

Entrevistado: - Nós ainda estamos pelo intuito, pois o ministério ficou de enviar 

pessoas para analisarem a situação e ainda nada, parece que o problema do aluno é de 

origem familiar, pois a mãe e o pai tem problemas com álcool e é mais 

complicado…tem que se ir mais afundo para ajudar esta criança, no entanto cá na 

escola, faço trabalho diferenciado com ele, dou-lhe atenção e ela nem gosta que 

chegamos perto, o que dificulta muito, promovo trabalhos em pequenos grupos com 

colegas que ele tem mais afinidades 

 

 

Entrevistadora: - O aluno com DID beneficia de adaptações curriculares? Se sim, 

quais? 
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Entrevistado: - Oficialmente mente ainda não foi feito adaptações curriculares do 

aluno. 

 

Entrevistadora: - Que tipo de atividades realiza para desenvolver as potencialidades 

do aluno com DID? 

 

Entrevistado: - Trabalhos em pequenos grupos com os colegas mais ágeis da turma de 

forma a o ajudar, mas temos muitas limitações, principalmente no que toca as novas 

tecnologias, a escola ainda não têm energia elétrica e ficamos a deriva de praticar 

muitos atividades. 

 

Entrevistadora: - Considera ter recursos necessários para desenvolver novas 

aprendizagens com o aluno com DID? 

 

Entrevistado: - Não. 

 

Entrevistadora: - Os colegas estão despertos e sensibilizados para as limitações e 

necessidade do colega com DID? 

 

Entrevistado: - Sim. 

 

Entrevistadora-:  Os colegas ajudam o aluno com DID na elaboração dos trabalhos? 

 

Entrevistado: - Sim. Normalmente faco questão de criar momentos onde possam 

colaborar uns com os outros. 
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Entrevistadora: - Brincam com ele no recreio? 

 

Entrevistado: - Sim. Sem qualquer problema, ainda não notei discriminação por parte 

dos alunos, eles têm cuidado a mais com colegas que tem NEE, já vi atitudes que entre 

eles criam condições para que o colega com NEE participa nas brincadeiras. 

 

Entrevistadora: - O aluno participa nas atividades extra- curriculares? (A.E.C, festas, 

saídas) 

 

Entrevistado: - Não, normalmente as nossas atividades extracurriculares são passeios 

para lugares históricos por exemplo, mas a maioria exige a participação dos pais e os 

pais do aluno não o levam. 

 

Entrevistadora: - Agradeço a disponibilidade dispensada para a realização desta 

entrevista. 

 

Transcrição Entrevista – Professora/a  

Transcrição Entrevista - Professora  

 

Entrevistadora: Sou Ana Veiga, estou a realizar Mestrado em Educação Especial e a 

sua colaboração é fundamental para a consecução do objetivo pretendido que é a 

realização de um estudo de caso com o título “A INCLUSAÕ DE CRIANÇAS COM 

DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro”, no âmbito da dissertação 

de Mestrado em Educação Especial – domínio cognitivo motor, da Escola Superior de 

Educação, do Instituto Politécnico de Beja. 

Agradeço-lhe desde já a sua colaboração. 
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Entrevistadora: - Deseja receber mais alguma informação sobre este estudo ou sobre 

a entrevista em si? 

 

Entrevistado: - Pode ser. 

 

Entrevistadora: - Importa-se que a entrevista seja gravada e que tome algumas notas, 

para posterior? 

 

Entrevistado: - Não 

 

Entrevistadora: - Qual a sua formação inicial? 

 

Entrevistado: - Fiz o curso IP. 

 

Entrevistadora: - Há quantos anos exerce a profissão? 

 

Entrevistado: - A 22 anos. 

 

Entrevistadora: - Tem adquirido formação em exercício? 

 

Entrevistado: - De uma forma especifica não. Mas gostaria de ter uma formação na 

área de alunos com NEE, para poder perceber melhor os alunos que recebemos e que 

precisam do nosso suporte de forma a não abandoarem a escola como acontece 

normalmente por aqui. Com a preparação poderíamos atender todos os tipos de alunos 

independentemente das sua limitados sem receios. 
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Entrevistadora: - Em que domínio? De que tipo? 

 

Entrevistado: -------------- 

 

Entrevistadora: - Tem experiência de docência com alunos com NEE? E com DID? 

 

Entrevistado: - Sim, adquiri alguma experiência, posso dizer que em alguns 

comportamentos dos alunos com NEE/DID já sei em parte o que posso fazer para o 

perceber da melhor forma possível, sei dos seus ritmos de aprendizagem, o que a 

primeira vez que tive aluno com NEE passou-me despercebido e achava que o aluno 

brincava comigo por não assimilar os conteúdos. Mas mesmo tendo essas experiências 

não é fácil ter um aluno que precisa de mais do que podemos dar em uma turma com 

muitos alunos.  

 

Entrevistadora: - O que pensa sobre a inclusão e as escolas inclusivas? 

 

Entrevistado: - Inclusão é quando um aluno com NEE é colocado na classe regular e 

não se discriminado perante todos durante o seu percurso escolar, o que é praticamente 

a mesma coisa do que escola inclusiva, pois é uma escola do ensino regular onde 

também estão incluídas crianças com NEE e que se preciso for recebe serviços 

adequados para suprir as suas limitações. 

 

 

Entrevistadora: - Considera que a sua escola é uma escola inclusiva?  

 

Entrevistado: - Falta muito, ainda mais por ser uma escola no meio rural onde tudo 

chega por último e se chegar.  
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Entrevistadora: - Que condições considera ser necessárias para permitir a inclusão? 

 

Entrevistado: - Infraestruturas da escola adaptada, formação e uma equipa de 

educação especial própria da escola onde não precisaríamos esperar que enviassem 

equipas do ministério, pois se tivéssemos uma equipa na escola não estaríamos à espera 

de reuniões para a realização do PEI do aluno com DID, estamos sem um plano por 

falta de uma equipa da própria escola para tal, e recursos materiais.   

 

Entrevistado: - O que considera serem boas práticas de educação inclusivas? 

 

Entrevistadora: - Ensinar, tendo em atenção as necessidades e os interesses do aluno, 

sensibilizar os colegas sem DID para a inclusão, explicando-lhes acerca das diferenças 

específicas dos colegas com DID, de modo que se relacionem sem nenhuma 

discriminação entre eles. 

 

Entrevistadora: - O que entende por NEE? 

 

Entrevistado: - São alunos que têm necessidade de um acompanhamento especial 

porque possui limitações que o impede de acompanhar o ritmo de aprendizagem dos 

colegas, por isso estes alunos merecem mais atenção e um plano diferente para que 

possam assimilar os conteúdos.  

 

Entrevistadora: - Conhece o conceito de dificuldade intelectuais e 

desenvolvimentais? 

 

Entrevistado: - Sim, é a substituição do termo deficiência mental e muitas vezes ainda 

é utilizado, baseando no caso pratico, o do nosso aluno por exemplo, são pessoas que 

tem limitações a nível intelectual, falta de equilíbrio; dificuldades de locomoção, as 

vezes de desordens de personalidade entre outros. 
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Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com DID? 

 

Entrevistado: - Aprendem de uma forma lenta, e tem pouco interesse nas aulas. 

 

Entrevistadora: - Quais as estratégias que utiliza para promover a inclusão do aluno 

com dificuldades intelectuais de aprendizagem? 

 

Entrevistado: - Eu ainda não consigo ajudar-lhe da maneira como eu gostaria, para ser 

sincero, devíamos ter formações de como lidar com isso ou uma especialista na escola 

para orientar como posicionar e quais as estratégias utilizar 

 

 

Entrevistadora: - O aluno com DID beneficia de adaptações curriculares? Se sim, 

quais? 

 

Entrevistado: - Não. 

 

Entrevistadora: - Que tipo de atividades realiza para desenvolver as potencialidades 

do aluno com DID? 

 

Entrevistado: - Tentar adaptar os conteúdos às necessidades do aluno, trabalhar de 

forma individualizada com o aluno se preciso for e diversificar dentro das nossas 

limitações a forma de lecionar. 

 

Entrevistadora: - Considera ter recursos necessários para desenvolver novas 

aprendizagens com o aluno com DID? 
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Entrevistado: - Não, em primeiro lugar porque sinto a necessidade de uma formação 

para tal, não temos matérias de trabalho e nem a própria escola estar preparada. 

 

Entrevistadora: - Os colegas estão despertos e sensibilizados para as limitações e 

necessidade do colega com DID? 

 

Entrevistado: - Sim. 

 

Entrevistadora-:  Os colegas ajudam o aluno com DID na elaboração dos trabalhos? 

 

Entrevistado: - Sim 

 

Entrevistadora: - Brincam com ele no recreio? 

 

Entrevistado: - Sim. 

 

Entrevistadora: - O aluno participa nas atividades extra- curriculares? (A.E.C, festas, 

saídas) 

 

Entrevistado: - Não gosta, normalmente sempre tem muita gente nas nossas atividades 

e ela parece ter medo das pessoas. 

 

Entrevistadora: - Agradeço a disponibilidade dispensada para a realização desta 

entrevista. 
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Transcrição Entrevista – Professor/a  

Transcrição Entrevista - Professora  

 

Entrevistadora: Sou Ana Veiga, estou a realizar Mestrado em Educação Especial e a 

sua colaboração é fundamental para a consecução do objetivo pretendido que é a 

realização de um estudo de caso com o título “A INCLUSAÕ DE CRIANÇAS COM 

DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro”, no âmbito da dissertação 

de Mestrado em Educação Especial – domínio cognitivo motor, da Escola Superior de 

Educação, do Instituto Politécnico de Beja. 

Agradeço-lhe desde já a sua colaboração. 

 

 

Entrevistadora: - Deseja receber mais alguma informação sobre este estudo ou sobre 

a entrevista em si? 

 

Entrevistado: - Sim. 

 

Entrevistadora: - Importa-se que a entrevista seja gravada e que tome algumas notas, 

para posterior? 

 

Entrevistado: - Não 

 

Entrevistadora: - Qual a sua formação inicial? 

 

Entrevistado: - Tenho licenciatura em ciências da educação. 
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Entrevistadora: - Há quantos anos exerce a profissão? 

 

Entrevistado: - Comecei a 4 anos. 

 

Entrevistadora: - Tem adquirido formação em exercício? 

 

Entrevistado: - Sim 

 

Entrevistadora: - Em que domínio? De que tipo? 

 

Entrevistado: - Antes de vir a lecionar trabalhava com os alunos no pré-escolar e 

sempre tive formações até eu optar por fazer licenciatura, e agora estamos sempre ter 

pequenas formações, e esta programado termos uma formação especifica na área de 

educação especial, o que seria crucial, uma vez que não temeríamos ter um aluno que 

carece de uma atenção especial e não conseguimos dar, por não estar preparado. 

 

Entrevistadora: - Tem experiência de docência com alunos com NEE? E com DID? 

 

Entrevistado: - Não tenho experiências, este ano é a primeira vez que leciona numa 

turma que tem aluno com NEE, ele tem DID, tento pesquisar na internet e fazer o 

melhor que eu posso para tentar ajudar da melhor forma possível, também me oriento 

com o colega que foi professor dele e isso me ajuda muito. 

 

Entrevistadora: - O que pensa sobre a inclusão e as escolas inclusivas? 

 

Entrevistado: - Inclusão é dar respostas aos alunos com que não fique prejudicado por 

ter dificuldades motoras, intelectuais ou qualquer que seja o problema.  
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Entrevistadora: - Considera que a sua escola é uma escola inclusiva?  

 

Entrevistado: - Ainda não, estamos no início ainda, rsrs. 

 

Entrevistadora: - Que condições considera ser necessárias para permitir a inclusão? 

 

Entrevistadora: - Ter uma escola adaptada a nível de infraestruturas, como por 

exemplo uma rampa, energia elétrica para podermos diversificar as nossas aulas e 

principalmente termos uma equipa com formação especifica para trabalhar com alunos 

com qualquer tipo de NEE que for. 

 

Entrevistado: - O que considera serem boas práticas de educação inclusivas? 

 

Entrevistadora: - Explicar os colegas sobre as limitações do aluno com DID, ou 

qualquer NEE em geral, ter um plano específico para o aluno com DID, o que no 

momento não temos. 

 

Entrevistadora: - O que entende por NEE? 

 

Entrevistado: - NEE abrange crianças e jovens com aprendizagens diferentes dos 

alunos ditos sem NEE, são as que não acompanham o currículo oficial definido pelo 

ministério por exemplo, sendo necessário proceder a adaptações curriculares, mais ou 

menos generalizadas, de acordo com a problemática do aluno 

 

Entrevistadora: - Conhece o conceito de dificuldade intelectuais e 

desenvolvimentais? 
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Entrevistado: - Sim, é quando a pessoa tem limitações a nível intelectual e de 

personalidade. 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com DID? 

 

 

Entrevistado: - Aprendem num ritmo diferente dos outros alunos por terem certas 

limitações. 

 

Entrevistadora: - Quais as estratégias que utiliza para promover a inclusão do aluno 

com dificuldades intelectuais de aprendizagem? 

 

Entrevistado: - Eu tento me orientar com o professor do primeiro ano dele, e trocamos 

ideia como processamos para lhe manter ativo. Trabalho cooperativo. 

 

 

Entrevistadora: - O aluno com DID beneficia de adaptações curriculares? Se sim, 

quais? 

 

Entrevistado: - Não. 

 

Entrevistadora: - Que tipo de atividades realiza para desenvolver as potencialidades 

do aluno com DID? 

 

Entrevistado: - Explicações individual como ele precisa de mais tempo para processar 

a informação, o que às vezes é impossível, pois o tempo não é suficiente, tento lhe 

explicar os conteúdos em crioulo também que é a língua que falam no seio familiar. 
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Entrevistadora: - Considera ter recursos necessários para desenvolver novas 

aprendizagens com o aluno com DID? 

 

Entrevistado: - Não, temos faltas de recurso materiais e não só, pois também nos falta 

formações especificas na área de NEE. 

 

Entrevistadora: - Os colegas estão despertos e sensibilizados para as limitações e 

necessidade do colega com DID? 

 

Entrevistado: - Sim, já lhes expliquei das limitações do colega. 

 

Entrevistadora-:  Os colegas ajudam o aluno com DID na elaboração dos trabalhos? 

 

Entrevistado: - Sim 

 

Entrevistadora: - Brincam com ele no recreio? 

 

Entrevistado: - Olha como a minha mãe diz, as crianças têm um espírito leve, não 

fazem discriminação pela diferença, todos tratam uns aos outros da mesma forma e é 

algo que considero um aspeto positivo quando crianças com NEE, entram na escola 

regula onde os colegas não o discriminam. A discriminação acontece quendo ficam 

crescidos… 

 

Entrevistadora: - O aluno participa nas atividades extra- curriculares? (A.E.C, festas, 

saídas) 

 

Entrevistado: - Não.  
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Entrevistadora: - Agradeço a disponibilidade dispensada para a realização desta 

entrevista. 

 

Transcrição Entrevista á mãe 

Transcrição Entrevista á mãe 

 

Entrevistadora: Sou Ana Veiga, estou a realizar Mestrado em Educação Especial e a 

sua colaboração é fundamental para a consecução do objetivo pretendido que é a 

realização de um estudo de caso com o título “A INCLUSAÕ DE CRIANÇAS COM 

DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro”, no âmbito da dissertação 

de Mestrado em Educação Especial – domínio cognitivo motor, da Escola Superior de 

Educação, do Instituto Politécnico de Beja. 

Agradeço-lhe desde já a sua colaboração. 

 

 

Entrevistadora: - Quais as suas habilitações académicas? 

 

Entrevistado: - Fiz 2º ano, diferente de o de agora porque era muito complicado. 

 

Entrevistadora: - Qual a sua Profissão? 

 

Entrevistado: - Doméstica 

 

Entrevistadora: - Qual a Língua que Falam em casa?  
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Entrevistado: - Crioulo 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com- NEE? 

 

Entrevistado: ------------ 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com DID? 

 

 

Entrevistado: ---------- 

 

Entrevistadora: - O que pensa sobre a inclusão? 

 

Entrevistado: ------------- 

 

Entrevistadora: - Considera a escola da sua filha inclusiva? 

 

 

Entrevistado: -------- 

 

Entrevistadora: - Que receios sentiu com a entrada da sua filha para a escola? 

 

 

Entrevistado: - Eu não queria que ela fosse para escola, porque sei que não vão cuidar 

dela como eu cuido, e o meu filho mais velho foi para escola e pouco aprendeu. 
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Entrevistadora: - Como considera o apoio prestado pela escola à sua filha?  

 

Entrevistado: - É bom porque ela já sabe contar e escrever o nome, o que pensei que 

ela não conseguiria porque se faz de doida as vezes. 

 

Entrevistadora: - Quais as mudanças positivas ou negativas que a sua filha 

experienciou desde a entrada para a escola? 

 

Entrevistado: - ---------------- 

 

Entrevistadora: - Sente-se satisfeita com as aprendizagens adquiridas pela sua filha? 

 

Entrevistado: - Sim 

 

Entrevistadora: - Na sua opinião, os alunos têm uma resposta adequada por parte da 

escola, tanto a nível de professores ou técnicos, como de materiais disponíveis? De que 

forma? 

 

 

 

Entrevistado: ---------- 

 

 

Entrevistadora: - Que relação estabelece com a escola?  
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Entrevistado: Eu tenho muito que fazer, só vou nas festas de 1 de Junho. 

 

Entrevistadora: - Na sua opinião, a relação entre escola/ família promove o sucesso 

escolar de alunos com DID? 

 

Entrevistado: - --------- 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre o papel que os pais desempenham na 

inclusão escolar dos filhos? De que forma considera que podem ajudar este processo? 

 

Entrevistado: - Eu cuido bem da minha filha, que é lhe alimentar e dar de vestir, se eu 

lhe pus na escola é porque não sei lhe ensinar, então é da responsabilidade da escola 

isso. 

 

Entrevistadora: - Qual a sua opinião no que se refere ao apoio prestado pelo 

professor?  

 

Entrevistado: - Ele deve ajudar as crianças a apreender para terem um futuro melhor. 

 

Entrevistadora: - Participa ativamente no processo educativo sua filha? De que 

forma?  

 

Entrevistado: - Eu sou “coitada”, não sei bem o suficiente para isso. 

 

Entrevistadora: - Em casa falam mais crioulo ou português?  
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Entrevistado: - Só falamos crioulo, eu não sei falar português nem o pai dele. 

 

Entrevistadora: - Tem o hábito de trabalhar em casa com sua filha visando a 

consolidação das competências desenvolvidas em ambiente escolar?  

 

Entrevistado: - Se eu soubesse ler ajudaria, mas ela também não mostra interesse e eu 

não entendo nada disso. 

 

Entrevistadora: - Para além das atividades escolares a sua filha participa em outras 

atividades que lhe promovam desenvolvimento? Quais?  

 

Entrevistado: - Não ela não gosta, quer ficar em casa, a aula ela vai à força. 

 

Entrevistadora: - Considera que a sua filha esta incluída na turma?  

 

Entrevistado: - Não sei, vou perguntar o irmão dele, que anda sempre na escola. 

 

Entrevistadora: - No que se refere aos colegas considera que existe amizade e uma 

verdadeira inclusão?  

 

Entrevistado: - Tem umas crianças que sim e outras que não porque ela é filha de 

pobre. 

 

Entrevistadora: - Agradeço a disponibilidade dispensada para a realização desta 

entrevista. 
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Transcrição Entrevista ao Pai 

Transcrição Entrevista ao pai 

 

       

Entrevistadora: Sou Ana Veiga, estou a realizar Mestrado em Educação Especial e a 

sua colaboração é fundamental para a consecução do objetivo pretendido que é a 

realização de um estudo de caso com o título “A INCLUSAÕ DE CRIANÇAS COM 

DID: O Caso Da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro”, no âmbito da dissertação 

de Mestrado em Educação Especial – domínio cognitivo motor, da Escola Superior de 

Educação, do Instituto Politécnico de Beja. 

Agradeço-lhe desde já a sua colaboração. 

 

 

Entrevistadora: - Quais as suas habilitações académicas?  

 

Entrevistado: - Quase fiz 4º 

 

Entrevistadora: - Qual a sua Profissão?  

 

Entrevistado: - Sou pedreiro, agricultor, faço de tudo um pouco. 

 

Entrevistadora: - Qual a Língua que Falam em casa?  

 

Entrevistado: - Crioulo 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com- NEE?  
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Entrevistado: - ----------------- 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre a aprendizagem de alunos com DID? 

 

 

Entrevistado: ----------- 

 

Entrevistadora: - O que pensa sobre a inclusão? 

 

Entrevistado: É uma escola que aceita todos? Sim é uma escola que aceita todas as 

crianças. 

 

Entrevistadora: - Considera a escola da sua filha inclusiva? 

 

 

Entrevistado: - Sim. Aceitam-na na escola. 

 

Entrevistadora: - Que receios sentiu com a entrada da sua filha para a escola? 

 

 

Entrevistado: Fiquei feliz porque ela vai aprender coisa que eu não sei. 

 

Entrevistadora: - Como considera o apoio prestado pela escola à sua filha?  
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Entrevistado: - Não apoio ela não tem. 

 

Entrevistadora: - Quais as mudanças positivas ou negativas que a sua filha 

experienciou desde a entrada para a escola? 

 

Entrevistado – Ela já sabe escrever e isso é bom. 

 

Entrevistadora: - Sente-se satisfeito com as aprendizagens adquiridas pela sua filha? 

 

Entrevistado: - Sim 

 

Entrevistadora: - Na sua opinião, os alunos têm uma resposta adequada por parte da 

escola, tanto a nível de professores ou técnicos, como de materiais disponíveis? De que 

forma? 

 

 

 

Entrevistado:  ------------------------ 

 

Entrevistadora: - Que relação estabelece com a escola? 

 

Entrevistado: - Não gosto de lá ir, imagine se eu for lá e falarem comigo português. 

 

Entrevistadora: - Na sua opinião, a relação entre escola/ família promove o sucesso 

escolar de alunos com DID? 
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Entrevistado: - ------------------------------ 

 

Entrevistadora: - Qual a sua perceção sobre o papel que os pais desempenham na 

inclusão escolar dos filhos? De que forma considera que podem ajudar este processo? 

 

Entrevistado: ----------------------------- 

 

Entrevistadora: - Qual a sua opinião no que se refere ao apoio prestado pelo 

professor? 

 

Entrevistado: - ------------------------------------- 

 

Entrevistadora: - Participa ativamente no processo educativo da sua filha? De que 

forma? 

 

Entrevistado: - Não participo porque não sei, a minha escolaridade é pouca, não 

compreendo estas coisa. 

 

Entrevistadora: - Em casa falam mais crioulo ou português?  

 

Entrevistado: - Nos não sabemos falar português, a nossa língua é crioulo. 

 

Entrevistadora: - Tem o hábito de trabalhar em casa com a sua filha visando a 

consolidação das competências desenvolvidas em ambiente escolar? 

 

Entrevistado: - Ela não gosta de estudar e eu não entendo nada disso. 
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Entrevistadora: - Para além das atividades escolares a sua filha participa em outras 

atividades que lhe promovam desenvolvimento? Quais? 

 

Entrevistado: - ------------------------------------ 

 

Entrevistadora: - Considera que a sua filha esta incluída na turma? 

 

Entrevistado: Não sei 

 

Entrevistadora: - No que se refere aos colegas considera que existe amizade e uma 

verdadeira inclusão? 

 

Entrevistado: ------------------------ 

 

Entrevistadora: - Agradeço a disponibilidade dispensada para a realização desta 

entrevista. 
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ANEXO I 

Fotografias da Escola Agrupamento VII De Bombardeiro 

 

 


