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 “Eu sou contra a tolerância, porque ela não basta. Tolerar a existência do outro e 

permitir que ele seja diferente ainda é pouco…”  

 José Saramago 
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Resumo 
Qualquer aluno que termine o seu percurso escolar depara com uma questão, e 

agora? 

Para os alunos com necessidades especiais esta é uma fase e uma preocupação, 

com que os pais e os próprios se confrontam um pouco antes. Muitos não olham para o 

futuro como um possível prosseguimento de estudos e, desta forma, três anos antes de 

terminar a escolaridade obrigatória, inicia-se o processo de desenvolvimento do seu PIT 

(Plano Individual de Transição) e consequente preparação para a vida adulta. Estes 

jovens, durante este processo, enfrentam alguns desafios adicionais quando comparados 

com os outros jovens, o acesso ao mercado de trabalho, a independência financeira, o 

estabelecimento de relações entre os pares, a participação social, entre outros.  

Este processo é multifacetado e envolve muitos intervenientes, a família, a 

escola, a comunidade e as entidades empregadoras e essa é a razão porque considerámos 

pertinente analisar como é feito esse acompanhamento, ou seja, de que forma é 

operacionalizado o PIT. 

Através da análise do Processo de Transição para a Vida Ativa dos Alunos com 

Necessidades Especiais, sob a perspetiva da escola, da família e da comunidade, 

julgamos conseguir determinar que fatores podemos considerar indispensáveis para o 

desenvolvimento de um trajeto de inserção na vida ativa adequado a cada indivíduo e 

ainda identificar algumas barreiras e facilitadores do mesmo. 

Para a concretização dos objetivos propostos, foi realizada uma recolha de dados 

através de instrumentos e técnicas, nomeadamente por entrevista e pesquisa 

documental. Relativamente aos dados recolhidos através de entrevistas, as mesmas 

foram efetuadas a partir de uma amostra, em que os participantes foram os jovens com 

necessidades especiais, a desenvolver o seu PIT, os encarregados de Educação, os 

docentes de educação especial e as entidades recetoras destes jovens em contexto de 

trabalho.  

Esta análise permitiu ter uma perspetiva de como se operacionaliza todo este 

processo, assim como o peso dos vários intervenientes. 
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Desta forma, após a análise a que nos propusemos, pudemos inferir que um dos 

fatores que parece interferir logo desde o início, numa transição harmoniosa dentro das 

preferências dos jovens, é a existência de uma rede empresarial pouco abrangente e 

diversificada. Este parece ser um dos fatores que leva os jovens a submeter as suas 

escolhas às ofertas existentes. 

Um outro fator parece ser a duração e a regularidade com que é realizada a 

formação destes jovens em contexto de trabalho. Este aspeto é, na nossa opinião, e na 

opinião das entidades recetoras, sem dúvida uma das áreas que futuramente deve ser 

trabalhada. Ainda relativamente à formação realizada nas entidades, encarregados de 

educação e jovens partilham da ideia que a grande vantagem retirada desta experiência 

parece ter sido no âmbito das relações interpessoais.  

 

 

 

 Palavras-Chave: Inclusão, Família, Escola, Transição, Mercado de trabalho. 
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Abstract 
 

 All students that finish their school career are faced with a question, what 

about now? 

 For students with special needs, this phase or concern is faced by his parents 

and by themselves a little earlier. Many of them, do not look to the future as within the 

possibility of continuing academic studies and, thus, three years before the end of 

obligatory education, begins development of the ITP (Individual Transition Plan) 

process and subsequent preparation for adulthood. These young people, during this 

process, face some additional challenges, when compared to other young people, access 

to the labor market, financial independence, establishment of peer relations, social 

participation, among others. 

 This is a multifaceted process and it involves many interveners, such as, 

family, school, community and employers. That was the reason why we considered 

pertinent to analyse how this monitoring is carried out, how the Individual Transition 

Plan is operationalized. 

 Through the analysis of the transition to active life process for students with 

special needs, from the perspective of the school, family and community, we believe to 

be able to determine what factors can be considered indispensable for the development 

of an appropriate transition path, to each individual, and identify some barriers and 

facilitators. 

 In order to achieve the proposed objectives, data was collected using 

instruments and techniques, namely through interviews and documentary research. 

Regarding the data collected through interviews, the same were carried out on a sample, 

in which the participants were young people with special needs, developing their ITP, 

parents, special education teachers and the entities that receive these young people in 

the workplace. This analysis allowed us to have a perspective of how the whole process 

is operationalized, as well as the importance of the interveners. 

 So, after the analysis that we have proposed us, we were able to infer that one 

of the factors that seems to interfere right from the star, in a smooth transition within the 

young’s preferences is the existence of a small and diversified business network. This 
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seems to be one of the factors that leads these young people to submit their choices to 

the existing offers. 

 Another factor seems to be the duration and the regularity with which the 

context of work training of these youngsters is carried out. In our opinion and the 

entities that received the youngsters, that is, undoubtedly, one of the areas that should be 

worked in the future. In relation to the training that is carried out in the entities, parents 

and young people share the idea that the great advantage that comes from this 

experience seems to have been in the context of interpersonal relationships. 

 

 

 

Keywords: Inclusion, Family, School, Transition, Job market 
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Introdução 
 

Este projeto centra-se na problemática da transição para a vida ativa de 

indivíduos com Necessidades Especiais que frequentaram um Agrupamento de Escolas 

do Alentejo no Ano Letivo 2019/2020.   

A vida dos jovens e a sua preparação para a vida adulta é desde sempre uma 

preocupação constante, não só da família como também das instituições escolares. As 

famílias almejam para os seus jovens o acesso a todas as hipóteses possíveis, todos os 

caminhos viáveis que lhes permitam um futuro brilhante e promissor.  

Nas famílias onde existem jovens com dificuldades não é diferente aliás, a 

preocupação é, na nossa opinião, um pouco maior. Esta preocupação prende-se, não só 

com o seu futuro, mas também com a forma como cada um conseguirá desenvolver as 

suas capacidades de modo a desempenhar uma profissão. 

A escola tenta através não só da aprendizagem de conteúdos, mas também 

através de processos diversificados, adequar as suas práticas providenciando aos alunos 

percursos diferenciados, proporcionando-lhes o desenvolvimento de competências 

académicas, práticas e sociais que lhes permitirão, no futuro, exercer uma atividade 

profissional. 

O prosseguimento de estudos e a inserção pós-escolar são hoje um problema de 

todos (Fânzeres, 2017). Desta forma, na nossa opinião, cabe à escola estimular nos seus 

alunos a plena realização do seu potencial e educá-los como cidadãos responsáveis e 

interventivos. Neste sentido deve realçar as suas competências pessoais e profissionais 

por forma a reforçar as suas capacidades pessoais ao nível do “saber ser” e do “saber 

estar”.  

Sendo que a temática deste projeto se centra na problemática da transição para a 

vida ativa de indivíduos com necessidades especiais não podíamos deixar de abordar e 

contextualizar o Programa Individual de Transição (PIT), a sua implementação e a 

forma como decorre todo o processo. Segundo Lopes (2016), a transição para a vida 
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adulta faz parte de um processo longo que requer um grande empenho para o qual o 

indivíduo precisa de ser orientado. A mesma autora refere ainda que esta transição não 

acontece linearmente, necessita de um compromisso assumido pelas partes, ou seja, pela 

família, pelo aluno e ainda da cooperação entre todos e o mercado de trabalho. 

A análise e interpretação dos dados recolhidos através das entrevistas permitiram 

ter uma perspetiva de como se operacionaliza todo este processo e que peso têm os 

vários intervenientes. 

O objetivo deste projeto foi analisar o Processo de Transição para a Vida Ativa 

dos Alunos com Necessidades Especiais de um Agrupamento de Escolas do Alentejo, 

sob a perspetiva da Escola, da Família e da Comunidade, com a finalidade de conseguir 

determinar que fatores podemos considerar indispensáveis para o desenvolvimento de 

um Processo de Transição para a Vida Ativa adequado a cada indivíduo.  

Pretendemos ainda que este projeto permita a elaboração de recomendações com 

a finalidade de maximizar as estratégias utilizadas para uma melhor transição e 

consequente integração na vida ativa, para além de se constituir como uma mais-valia 

ao tentar encontrar as boas práticas que levam à plena transição e inclusão destes 

indivíduos. 

Na apresentação do projeto, delineámos uma estrutura composta por duas partes: 

a componente teórica e a empírica. No quadro teórico, na revisão da literatura 

começamos por fazer uma abordagem à afirmação da diferença e dos direitos humanos, 

nomeadamente à sua aceitação e rejeição na sociedade em que vivemos.  

Passámos a uma perspetiva do ensino em Portugal, a inclusão, com especial 

enfoque na temática da educação e escola inclusivas. Seguidamente entramos na 

temática da importância da transição escolar para a vida ativa e abordámos a dimensão 

que o emprego possui na vida não só dos jovens como do Homem em geral. 

A Investigação Empírica está descrita na segunda parte do estudo com a 

explicação e fundamentação da problemática, do modelo de investigação, objetivos de 

estudo, amostra, instrumentos, procedimentos e tratamento de dados.  

Aquando da explicitação dos participantes são caracterizados os grupos de estudo e 

finalmente é feita a apresentação e discussão dos resultados obtidos com base nos dados 
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que foram recolhidos através das entrevistas. Posteriormente, estes resultados são 

analisados e interpretados com o intuito de retirar as conclusões pretendidas.  
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Parte I - Enquadramento Teórico 

Capítulo 1 – A afirmação da diferença e dos direitos humanos 

1.1 - A diferença: uma construção social 
 

Regra geral as comunidades humanas consideram normal o que nos é 

semelhante e conhecido e incompreensível tudo o que é diferente que acaba por ser 

colocado “à parte” precisamente por ser difícil de compreender e desconhecido. Afastar 

o que é desconhecido parece ser uma estratégia da preservação da integridade do grupo, 

mantendo distanciados os indivíduos diferentes, potencialmente doentes e, por isso, 

perigosos para o grupo (Rodrigues, 2001).  

Aceitar o outro e reconhecer as diferenças é o que nos torna e nos afirma como 

seres humanos únicos e amplos. O que não nos é familiar, o estranho, possui o poder 

único de nos ampliar a visão, de nos abrir horizontes, de transformar as nossas ações e a 

nossa interação com as pessoas. A questão da diferença, sobretudo no contexto escolar, 

há muito que é debatida e devemos ter em conta que o que caracteriza, cada vez mais, a 

nossa população escolar é a sua heterogeneidade sociocultural.  

Segundo Ainscow (1999), a ideia central do movimento de inclusão é 

precisamente a de que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e 

atitudes e é a escola que se tem que adaptar aos seus alunos, para tirar partido da 

diversidade existente. 

De acordo com McCarthy (1994), não podemos só pensar, debater e reconhecer 

a diferença como se a mesma fosse dotada de características estáticas e essenciais. Por 

vezes tornamos a diferença tão única que acabamos por colocá-la “à parte”. Esta 

preocupação é compreensível se pensarmos que este é um contexto, (a escola), em que 

durante muito tempo se praticou a normalização e a reprodução social (Cortesão, 2003). 

De facto, a diferença, em ambiente escolar, pode tornar-se motivo de exclusão ou de 

desigualdade. Santos (1993) afirma que há uma grande diferença entre desigualdade e 

exclusão. Segundo o mesmo, exclusão é um conceito sociocultural enquanto a 

desigualdade surge como um conceito socioeconómico. Desta forma, quando falamos 
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de desigualdade, a integração é subordinada, isto é, quem é “diferente” está dentro do 

sistema. Por outro lado, quando falamos de exclusão, o sentido de pertença dá-se pela 

exclusão e, aqui, quem é excluído está fora, não compartilha da vida em sociedade. 

 Mas o que é ser “diferente” e o que é ser “igual”? O Homem é a criatura que 

apresenta a maior diversidade dentro da sua espécie e, por isso mesmo, a sua 

diversidade cultural também é muito vasta. O conceito de diferença é algo que, nos dias 

de hoje, nos pode levar a inúmeras discussões. Podemos encarar a diferença como algo 

positivo, em termos sociológicos e culturais e, por outro lado, na sociedade atual 

assistimos a uma massificação de gostos; valores; de normas de comportamentos e 

normativos de capacidades, como que uma globalização dos padrões comportamentais 

pessoais e sociais. É claro que esta oposição de conceitos tem consequências na forma 

como são encaradas as pessoas com necessidades especiais. 

A igualdade e a diversidade ou diferença, constituem-se como conceitos de 

referenciais diferentes e, de acordo com Rodrigues (2006a), não se pode associar à 

diferença nenhuma justificação para intervir sobre os direitos das pessoas ou sobre 

grupos específicos. O mesmo autor considera que a designação de Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) foi criada com o objetivo de contribuir para situar o 

processo educativo nas necessidades e capacidades que os alunos com deficiência 

evidenciam, procurando abolir a ambiguidade que gera o rótulo “com deficiência”, 

“com diferença”, “com necessidades educativas especiais”, de que estes jovens, com 

frequência, são vítimas.  

Rodrigues (2006a) sublinha que a diferença é antes de mais uma construção 

social, histórica e culturalmente situada. Diferentes são todos os alunos que frequentam 

toda e qualquer escola. Quando à diferença se alia uma condição de deficiência 

identificada, geralmente com a atribuição de pequenas ou grandes diferenças, percebe-

se que estamos bem longe de adotar uma conceção e uma praxis inclusivas. 
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1.2 – Os direitos da pessoa com deficiência 
 

No início deste século, a adoção de uma Convenção sobre direitos humanos 

constituiu-se como o resultado do consenso entre a comunidade internacional 

(Governos, Organizações Não Governamentais e cidadãos) acerca da necessidade de 

garantir, efetivamente, o respeito pela integridade, dignidade e liberdade individual das 

pessoas com deficiência, assim como o de reforçar a proibição da discriminação destes 

cidadãos através de leis, políticas e programas que atendam especificamente às suas 

características e promovam a sua participação na sociedade. 

Passaram-se onze anos desde a data, 7 de maio de 2009, em que a República 

Portuguesa ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD), através da Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009 de 

30 de julho. Assim, formalizou-se o compromisso, que já havia sido anunciado a 30 de 

março de 2007 quando, na Assembleia Geral da ONU, o nosso governo deixou claro a 

sua adesão ao novo Tratado. O novo tratado surge com vista a mudar as atitudes e 

abordagens face às pessoas com deficiência, substituindo a visão assistencialista e 

medicalizada por uma nova perspetiva assente no reconhecimento dos seus direitos 

humanos e plena cidadania 

No preâmbulo do texto da CDPD, citado por Pinto e Pinto (2019), a exigência 

que anunciava era muito clara, quando reconhecia que era necessário promover e 

proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência. Da mesma forma que 

mostrava a preocupação de que as pessoas com deficiência continuam a deparar-se com 

barreiras na sua participação enquanto membros iguais da sociedade e que se continuam 

a assistir a violações dos seus direitos humanos em todo o mundo. É também porque 

partilhava destas preocupações que o Estado Português se junta à comunidade 

internacional nesta convenção para promover e proteger os direitos e dignidade das 

pessoas com deficiência com a certeza de que a mesma iria dar um contributo muito 

grande no sentido de se voltar a abordar a desvantagem social das pessoas com 

deficiências e promover a sua participação nas diversas áreas da nossa sociedade, 

dotadas de oportunidades iguais.  
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Desta forma, o direito à educação está consagrado no art.º. 24 da CDPD, 

assumindo que é dever de todos os Estados promover um sistema de educação inclusiva 

em todos os níveis de aprendizagem, assim como uma aprendizagem ao longo da vida 

que permita à pessoa com dificuldades o seu desenvolvimento humano, por forma a 

permitir-lhes uma participação efetiva e plena na sociedade. Este artigo menciona ainda 

que devem ser providenciadas as adaptações razoáveis e apoio necessário para garantir a 

plena inclusão em meio escolar. 

Em Portugal, a adoção do Decreto-Lei n.º 54/2018, veio alterar a legislação 

sobre a escolaridade obrigatória e aprovar o Regime Jurídico da Educação Inclusiva. 

Esta legislação vem estabelecer um modelo de intervenção pedagógica que se vai 

ajustar às necessidades de cada aluno tendo sempre presente que todos possuem 

potencial para desenvolver aprendizagens, desde que beneficiem dos apoios necessários 

para esse efeito. 

 No que concerne ao direito ao trabalho e emprego, as pessoas com deficiência 

têm o direito de ter a oportunidade de trabalhar nas mesmas condições do que os 

demais, segundo o consagrado no artigo 27.º da CDPD. O mesmo artigo preconiza que 

devem ter direito a ganhar a sua vida por meio de um trabalho escolhido por si, assim 

como o direito de ser aceites no mercado de trabalho inclusivo e acessível. De referir 

que este artigo vem também proibir a discriminação, com base na deficiência, em todas 

as matérias relacionadas com trabalho e emprego. 

O artigo 19.º da CDPD prevê o direito a proteção social e vida independente, ou 

seja, o direito a viver de forma independente e a ser incluído na comunidade através da 

promoção e adoção de medidas que possam permitir às pessoas com deficiência ter a 

possibilidade de escolher o seu contexto de residência, em condições de igualdade com 

as demais. 

No artigo 28. º da CDPD é reconhecido o direito das pessoas com deficiência a 

uma contínua melhoria da sua qualidade de vida através da adoção de medidas que 

promovam a estes indivíduos o acesso aos mais diversos serviços e assistência 

adequados a preços acessíveis por forma a proporcionar-lhes a resposta às necessidades 

relacionadas com a sua deficiência.  
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Em Portugal, dá-se cumprimento a estas orientações através de um sistema de 

proteção social das pessoas com deficiência que prevê a atribuição de um conjunto de 

prestações sociais, ou seja, apoios financeiros para compensar o acréscimo de despesas 

e redução de rendimentos que possam ter lugar no seio destas famílias face à situação de 

deficiência. Este sistema de proteção social contempla ainda um conjunto de respostas 

sociais, de medidas de apoio social para crianças, jovens e adultos com deficiência, 

entre elas os serviços e equipamentos integrados na Rede de Equipamentos e Serviços 

Sociais (RSES), tutelada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

(MTSSS) e, mais recentemente, um conjunto de serviços e equipamentos de apoio a 

pessoas com “deficiência psicossocial”, integrados na Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, na valência de Saúde Mental. 
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Capítulo 2 - O ensino em Portugal 
 

Em Portugal, tal como no resto da Europa, o ensino organizado desencadeia-se 

por iniciativa da Igreja. O ensino era ministrado nas escolas episcopais que 

funcionavam perto das igrejas com o claro objetivo de formar estudantes destinados à 

vida eclesiástica. Esta situação foi-se alterando progressivamente e o ensino foi sendo 

alargado a estudantes que não pretendiam seguir essa vocação. A organização da 

escolaridade ou instrução continua durante os séculos XIV, e seguintes, a ser 

relacionada com os educadores religiosos. Porém, é a partir do século XVI, que se 

começa a falar de uma nova fase de escolarização, como afirma Mendonça (s.d.) com a 

implementação de instituições destinadas ao ensino de crianças e jovens, delimitadas 

por idade, grupo e espaço e onde surgem os primeiros esboços face às preocupações 

pedagógicas, adequadas ao sucesso na aprendizagem. 

Apesar de Portugal ter estado entre os primeiros países da Europa Ocidental a 

instituir a escolaridade obrigatória, em 1835, o analfabetismo é algo que só começa a 

reduzir por volta da década de 70, do séc. XX. Na verdade, a massificação e a 

democratização do ensino começam a consolidar-se com as reformas iniciadas em abril 

de 1974 e associadas às mesmas surgem problemas como o insucesso e o abandono 

escolar. O desenvolvimento de uma escola laica e obrigatória foi uma iniciativa que 

teve como intenção dar à população uma base comum e instrumentos que lhes 

permitisse atenuar as diferenças socioculturais entre os alunos (Rodrigues, 2001). 

Após a revolução de 25 de abril de 74, as preocupações dos governos que se 

seguiram incidiram em vários aspetos tais como, a melhoria da qualidade do ensino, o 

alargamento do período escolar com a duração de seis anos e a ampliação do acesso e 

do sucesso dos alunos. Para que estas metas fossem alcançadas, foram estabelecidas 

algumas medidas ao nível da regulamentação do acesso e frequência da escola, na 

formação de professores, na adequação e avaliação de currículos (Caetano, s.d.). 

De referir que a noção de currículo escolar engloba todas as oportunidades que 

existem para que o aluno possa usufruir e desenvolver uma aprendizagem, seja ela 

formal ou informal. Esta noção de currículo, que assenta no pressuposto do exercício do 
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pensamento livre e crítico, já estava presente nas aquisições educativas após 1974, bem 

como na formulação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português (1986), que 

define os princípios organizativos a que deve atender a nova estrutura do sistema de 

ensino; determina os apoios e complementos educativos necessários ao sucesso escolar; 

estabelece os princípios da formação dos educadores e professores, bem como das 

respetivas carreiras; determina a organização dos recursos materiais; estabelece os 

princípios de administração do sistema; determina os meios de desenvolvimento e de 

avaliação do sistema educativo; define o papel do ensino particular e cooperativo e, 

aponta disposições finais e transitórias relativas à implementação e aplicação da lei (Lei 

n.º 46/86: Lei de Bases do Sistema Educativo). Assim sendo, devemos ter em conta que 

valores como a solidariedade social são ampliados por forma a preparar os indivíduos, 

quer para a vida, quer para o desenvolvimento de competências sociais que lhes irão 

permitir viver em espaços sociais diferenciados.  

No ano de 1986, o ensino profissional é integrado no sistema educativo e, é 

também no mesmo ano, que assistimos a uma reforma curricular dos ensinos básico e 

secundário e é criado o ensino recorrente. Surgem dois tipos de cursos no ensino 

secundário: os cursos secundários predominantemente orientados para o 

prosseguimento de estudos e os cursos secundários para a Vida Ativa. Falamos de uma 

educação ao longo da vida, a educação enquanto algo que vai para além da educação 

formal, em constante construção para garantir qualidade de vida. 

Podemos dizer que durante as décadas de 80 e 90 (séc. XX) assiste-se a um 

crescente apelo à modernização e à necessidade de estreitamento das relações entre a 

escola e a vida ativa. Esta nova relação entre formação e trabalho vem permitir uma 

“reabilitação” dos empresários que passam a ter um papel importante na 

formação/educação dos jovens, nomeadamente ao permitir o cumprimento da 

escolaridade obrigatória aos alunos que manifestavam dificuldades escolares no ensino 

tradicional, através de uma formação o mais “próxima” possível dos contextos de 

trabalho, passando por isso a ser designadas de entidades empregadoras. Há o 

reconhecimento de uma sociedade “formadora” que retira da escola a exclusividade da 

formação e, ao mesmo tempo, valorizando as experiências adquiridas noutros contextos 

da vida do indivíduo (Caetano, s.d.). 
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De facto, a educação passa a assumir-se como uma questão social com um papel 

preponderante face ao combate da desigualdade e à criação de condições favoráveis ao 

desenvolvimento dos indivíduos. Esta utilidade social vem dar um contributo deveras 

importante na gestão das questões sociais, mais concretamente no combate à exclusão 

social. Assistimos assim a uma preocupação educativa que integra não só os problemas 

sociais bem como ideais de inclusão, por forma a tentar dar respostas mais adequadas 

quer à diversidade, quer aos interesses dos estudantes. 

 

2.1- A escola Inclusiva 
 

Na sociedade de hoje a instituição Escola possui um papel preponderante na vida 

dos indivíduos pelo seu caráter universal e obrigatório. Desde muito cedo que se inicia a 

preparação dos jovens para a sua vida em sociedade e em Portugal, a Lei de Bases do 

Sistema Educativo, como já foi referido anteriormente, vem determinar que o mesmo 

garanta uma formação permanente de forma a orientar, favorecer e promover o 

desenvolvimento global da personalidade dos indivíduos, “incentivando a formação de 

cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana 

do trabalho” (artigo 2, ponto 4). O objetivo último da escola é o de proporcionar à 

pessoa com necessidades especiais, a viabilidade de se poder integrar social e 

profissionalmente no mercado laboral, quer em entidades públicas, quer em entidades 

privadas (Barreiro & Gonçalves, 2005). 

Assistimos a uma escolarização de grupos cada vez mais heterogéneos, o que 

resulta do direito à educação independentemente da condição intrínseca da pessoa ou da 

sua condição social e económica, que vem justificar o desenvolvimento de movimentos 

em prol da inclusão sustentados por diversos setores da sociedade portuguesa. Este é 

sem dúvida um desafio de cidadania individual e coletivo que tenta dar ênfase não só ao 

direito a que todos têm de estar na escola como também à promoção da equidade e do 

sucesso educativo de todos os alunos. 

Quando falamos de uma escola para todos, estamos, impreterivelmente, a 

apontar para a diversidade e essa realidade evidencia a necessidade do sistema escolar 
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adequar respostas individualizadas, com base na flexibilização do currículo e 

diferenciação pedagógica, por forma a possibilitar delinear percursos de aprendizagens 

e ações de avaliação também individualizadas de modo a consubstanciar diversas 

diretivas internacionais de que o Estado Português é subescritor, nomeadamente a 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994).  

Este documento define como princípio fundamental das escolas inclusivas o 

facto de todos os alunos aprenderem juntos, independentemente das dificuldades e das 

diferenças, e perspetiva a criação de «educação para todos» (UNESCO, 1994, p. 11). 

Falar de uma «educação para todos» pressupõe que a Escola não seja pensada só 

para um tipo de alunos, mas sim uma escola que deve aceitar a diversidade e reconhecer 

a diferença como algo positivo. 

Desta forma, e de acordo com a perspetiva inclusiva, reconhecer em cada 

criança estilos e ritmos de aprendizagem distintos, interesses, motivações e projetos de 

vida diversos, implica adequar, a cada uma, estratégias e recursos educativos de forma a 

promover o seu desenvolvimento global (Ainscow, 1999). 

Segundo Freire (2008), a inclusão surge como um movimento não só 

educacional, mas também como um movimento social e político que defende que todos 

os indivíduos têm o direito de participar na sociedade em que estão inseridos, de forma 

consciente e responsável, assim como têm o direito de ser aceites e respeitados pelas 

suas diferenças. Quando falamos em escola inclusiva, falamos nos direitos a que todos 

os alunos têm de desenvolver e concretizar as suas potencialidades e ainda no direito a 

que lhes seja proporcionada uma educação de qualidade, planeada de acordo com as 

suas necessidades, interesses e características, que lhes permita a aquisição de 

competências para que possam exercer os seus direitos de cidadania (Freire, 2008). 

 A escola inclusiva deve acolher todos e, nesse sentido, acolher também as suas 

dificuldades e diferenças não deixando que nenhum aluno seja excluído. Um local onde 

todas as crianças são aceites quer pelos adultos, quer pelos seus pares, sendo que se 

deve valorizar a diversidade (Correia, 2006).  

Ainscow (1999) já tinha anteriormente salientado que a ideia central do 

movimento de inclusão é a de que todos os alunos são únicos, as suas experiências, os 
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seus interesses e atitudes e é a escola que se tem que adaptar aos seus alunos, para tirar 

partido da diversidade existente. 

Este modelo vem assegurar, segundo Fonseca (2004), a todos os estudantes sem 

exceção, a igualdade de oportunidades educativas com a finalidade única de serem 

preparados para se tornarem o mais, autónomos, produtivos e independentes possível, 

como membros de pleno direito da nossa sociedade. 

Porém, se por um lado se desenvolvem ações no sentido da escola atender à 

diversidade e promover a igualdade de oportunidades, por outro a sociedade em que 

vivemos, tendo por base políticas de globalização, criou um ideal de homogeneização 

no pressuposto de que este é o caminho potenciador dessas oportunidades. Contudo, a 

realidade tem vindo a demonstrar que este ideal acentua as desigualdades, constituindo-

se o seu combate o maior desafio do século XXI (Giddens, 2000). 

Em termos educativos, a inclusão só faz sentido se for perspetivada como uma 

educação inclusiva, o que pressupõe que a escola, não só deve proporcionar aos alunos 

um espaço comum, como também tem que lhes proporcionar oportunidades para 

realizarem aprendizagens significativas. Só é possível criar esta oportunidade se 

aceitarmos que a diferença não tem de ser impeditiva de aprendizagem e que todos 

aprendemos uns com os outros. Todavia, uma educação inclusiva implica 

necessariamente novas práticas docentes e também que a escola veja a inclusão não só 

como um direito, mas também como um benefício, no sentido em que será uma 

contribuição para um crescimento pessoal de cada um dos intervenientes, por forma a 

conviverem mais adequadamente com a diferença que carateriza cada um de nós. 

Segundo Correia (2006), o sucesso de uma verdadeira inclusão implica a 

existência de alguns fatores, nomeadamente: ser uma escola para todos; existir um 

modelo de atendimento aos alunos com NEE; a formação específica de todos os agentes 

de educação; a importância do desempenho profissional e do envolvimento parental; 

promulgação de legislação para implementar as boas práticas educativas e, o mesmo 

refere, ainda, a importância de observar os conhecimentos dos especialistas e 

investigadores nesta temática, para que haja uma melhor adequação dos processos. 
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De acordo com Rodrigues (2006a), a Inclusão não é promovida automaticamente 

por melhorias que possam ser efetuadas na educação, até sistemas muito inovadores, 

organizados e com muitos recursos podem constituir-se como sistemas educativos 

muito excludentes.  

Nunes e Amaral (2008) realçam ainda que o sucesso deste conceito implica a 

interpretação dos profissionais, das reais necessidades do aluno, das suas famílias e da 

promoção de respostas adequadas assim como um real comprometimento de todos os 

envolvidos. 

Rodrigues (2018) refere ainda que a inclusão deve ser vista como um processo 

que atravessa todo o sistema educativo e que responde à diversidade de todos os alunos. 

Segundo o mesmo, é função da escola inclusiva levar o sistema educativo a criar valores 

e modelos de intervenção por forma a conduzir toda a comunidade escolar a obter 

vários instrumentos que permitam a todos uma participação efetiva e com equidade.  

Para falar de uma escola verdadeiramente inclusiva é preciso mais do que adotar 

o conceito de inclusão, é necessário fazer uma abordagem inclusiva do currículo, o que 

implica um currículo comum a todos, possibilitando-lhes uma participação ativa e 

positiva em todas as atividades do grupo.  

Desta forma, uma educação inclusiva vem colocar maiores exigências e desafios 

à escola e aos professores, logo os mesmos necessitam de apoio para implementar um 

currículo que responda às características e necessidades de todos os alunos. É esse o 

grande desafio que se coloca à escola e aos serviços de apoio, capacitar os professores e 

as escolas a trabalharem com um currículo que responda a todas essas exigências 

(Costa, 2006). 

Para Rodrigues (2006a) a Educação Inclusiva assenta em “três pilares”: rejeição 

da exclusão, educação conjunta de todos os alunos e eliminação de barreiras da 

aprendizagem. Deste modo, a escola terá que ser reestruturada a fim de corresponder às 

necessidades de todos os alunos. 

Assim e como já referimos anteriormente, falar de escola inclusiva passa 

também por respeitar o verdadeiro sentido de comunidade, que seja capaz de aceitar as 

diferenças, de dar respostas às necessidades de cada indivíduo, de adaptar o nível 
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curricular, as estratégias de ensino e da organização da própria instituição educativa. Só 

assim podemos falar de uma verdadeira escola inclusiva que será capaz de preparar os 

alunos para uma efetiva inserção na sociedade através da promoção da sua autonomia. 

Segundo Correia (2003), abordar a temática de uma escola inclusiva é falar de 

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

suas capacidades. Porém, isso não significa que a educação nas escolas inclusivas baixe 

o seu nível e que não exija do aluno um empenho na aprendizagem, significa antes que 

esta deve acompanhar/orientar o aluno para que o mesmo ultrapasse as dificuldades que 

a aprendizagem lhe apresenta.  

O papel da escola é envidar esforços de forma a permitir um conjunto de práticas 

inclusivas que levará os seus alunos a beneficiar de experiências enriquecedoras que os 

irão ajudar a ultrapassar as suas barreiras. Cabe à escola permitir que seja dada a 

oportunidade aos alunos de aprender com os outros assim como adquirir um conjunto de 

aprendizagens e valores que conduzam à aceitação da diferença (Rodrigues, 2007). 

Na realidade são as experiências realizadas nas escolas e o seu meio envolvente 

que se constituem como condição fundamental para a promoção dos valores de 

equidade, qualidade, participação e autonomia para todos os seus indivíduos 

(Rodrigues, 2005). Assim sendo, é através de um trabalho em rede (família-escola-

comunidade), que se pode tentar converter as escolas, gradualmente, em verdadeiros 

instrumentos de inclusão socioeducativa que preparem as novas gerações para uma 

vivência de plena participação social. Para que tal seja possível, é necessário o 

desenvolvimento de um currículo inclusivo, que reforce, essencialmente, os conteúdos 

curriculares de cariz social, a partir de recursos e estratégias pedagógicas que encarem a 

educação como um constructo integrador da qualidade de vida. A qualidade de vida 

implica a inserção na comunidade, para todos os indivíduos sem exceção, e pressupõe 

ainda o estabelecimento de relações sociais, a criação de novos laços, novas amizades, o 

investimento nas literacias comunitárias (Afonso & Santos, 2008).   
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2.2 - A Educação Especial  
 

Em Portugal, antes da década de 70, do século passado, os alunos com 

necessidades educativas especiais eram praticamente excluídos do sistema regular de 

ensino. Estas crianças e adolescentes em idade escolar que tinham necessidades 

significativas, de cariz moderado ou severo, tinham como recurso educativo a classe 

especial, a escola especial ou ainda a Instituição de Solidariedade Social (Correia, 

2013).  

O Decreto-Lei 317/76 veio estabelecer as primeiras normas relativas à 

integração de algumas crianças com deficiência, desde que a situação fosse 

medicamente comprovada. Com a democracia, iniciaram-se ações do Ministério da 

Educação no setor do ensino integrado e foram sobretudo as estruturas especiais, 

destinadas a crianças com deficiências ou problemas diversos de aprendizagem que 

foram alvo dos apoios financeiros, do Ministério da Educação e do Departamento de 

Segurança Social. 

 É só em 1986 com a Lei de Bases do Sistema Educativo que começamos a 

assistir a algumas transformações profundas na conceção da educação integrada e um 

dos seus grandes objetivos era “assegurar às crianças com necessidades educativas 

específicas, devidas designadamente a deficiências físicas e mentais, condições 

adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades.” 

(art.7).  

A 23 de Agosto de 1991, o Decreto-Lei 319 vem colmatar uma lacuna que vinha 

a ser sentida e as escolas passam a ter um suporte legal para organizar o seu 

funcionamento no que concerne ao atendimento dos alunos com necessidades especiais. 

Assim, em 1991, Portugal adota o conceito de NEE, este diploma foi um marco decisivo 

para as condições de frequência escolar nas estruturas regulares de ensino, tendo 

impacto na educação dos alunos que passaram a ser enquadrados na tipologia das 

Necessidades Educativas Especiais (Franco, 2005). 

Esta legislação trouxe-nos conceções inovadoras provenientes das práticas 

educativas da altura que consignaram princípios como a integração e o desenvolvimento 
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do ensino-aprendizagem em “meios o menos restritivos possíveis” (Correia, 1997). 

Assim, os alunos com necessidades especiais devem ser inseridos nas turmas do ensino 

regular, usufruindo de adaptações curriculares (conjunto de estratégias e métodos 

específicos), com a finalidade de desenvolverem as suas competências no contexto 

educativo. 

Apesar do caráter inovador deste conceito, o mesmo trouxe alguns problemas 

práticos. Com o tempo constatou-se que se tornava estigmatizante porque inseria os 

alunos com necessidades especiais numa categoria à parte onde se colocavam os alunos 

que revelavam dificuldades face às exigências da escola regular (Ramos Leitão, 2010). 

Não podemos, porém, deixar de referir a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994) que aponta para uma nova forma de percecionar o papel da escola regular na 

educação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais. Segundo a mesma, as 

escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes 

para combater as atitudes discriminatórias, dando origem a comunidades abertas e 

solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo uma educação para todos. 

A preocupação que parece ser adjacente à criação do Decreto-Lei 319 de 23 de 

agosto de 1991, é a mesma que leva às publicações mais recentes no que concerne a 

educação especial, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro, que 

cria o grupo de docência de educação especial e o Decreto-Lei n.º 3/2008, que vem 

substituir o Decreto-Lei 319/91, introduz uma perspetiva diferente no modo de entender 

o conceito de NEE, vem garantir que os alunos com necessidades especiais possam 

frequentar as escolas regulares em detrimento das instituições ou escolas especiais.  

Para que falar numa inclusão social destes alunos não fosse um mero conceito e 

para tornar a mesma uma realidade, o Decreto-lei 3/2008, no artigo n.º 14, vem dotar a 

escola de um papel importante na preparação para a vida pós-escolar dos jovens, uma 

vez que proporciona as condições e os apoios necessários para que seja possível uma 

integração profissional, comunitária e familiar de sucesso. Desta forma, os alunos, que 

apresentem necessidades educativas especiais de carácter permanente, iniciam por volta 

dos 14, 15 anos, experiências em contextos laborais inclusivos (Capucha, 2008).  
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O decreto atrás mencionado coloca uma maior ênfase no papel desenvolvido 

pelos encarregados de educação na medida em que os responsabiliza, ouve e considera 

as suas opiniões e consentimento para a avaliação formal do aluno e para a aplicação de 

qualquer outra medida do regime educativo especial. O mesmo prevê a participação dos 

encarregados de educação na elaboração e revisão do programa educativo individual 

(PEI) e no plano individual de transição (PIT). Desta forma reveste-se de extrema 

importância que os profissionais da educação realizem um acompanhamento ao jovem 

com necessidades especiais, na transição para a vida adulta e no desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma atividade profissional comunitária progressiva. 

A 6 de junho de 2018 foi publicado o Decreto-Lei n.º 54 que vem substituir o 

Decreto-Lei n.º3 de 2008 que regulamentou durante 10 anos a educação especial. Este 

decreto tem como eixo central de orientação a necessidade de cada escola reconhecer a 

mais-valia que reside na diversidade dos seus alunos, adequando os processos de ensino 

às características e condições individuais de cada um, através da mobilização dos meios 

de que dispõe para que todos aprendam e participem na comunidade educativa. Mesmo 

quando se identificam maiores dificuldades de participação no currículo por parte dos 

alunos, cabe à escola definir o processo no qual irá identificar as barreiras à 

aprendizagem com que cada aluno se vê confrontado, apostando na diversidade de 

estratégias de forma a ultrapassá-las e de modo a assegurar que cada aluno tenha acesso 

ao currículo e às aprendizagens, conduzindo todos aos limites das suas potencialidades.  

O Decreto-Lei 54/2018 assenta no desenho universal para a aprendizagem e na 

abordagem multinível no acesso ao currículo.  

Segundo Pereira (2018), a abordagem multinível é entendida como um modelo 

compreensivo de ação, de âmbito educativo ao nível da escola. A mesma orienta-se para 

o sucesso de todos e de cada um dos alunos através da organização de um conjunto 

integrado de medidas de suporte à aprendizagem.  

O desenho universal para a aprendizagem apresenta-se como uma opção que 

responde à necessidade de organização de medidas universais orientadas para todos os 

alunos. Definindo-se como um modelo estruturante e orientador na construção de 

ambientes de aprendizagem acessíveis e efetivos para todos os alunos, constitui uma 

ferramenta essencial no planeamento e ação em sala de aula. 
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Perante esta nova legislação, é pertinente questionar sobre o que muda 

realmente. Contrariamente ao antigo Decreto-Lei 3/2008, esta nova legislação afasta-se 

da conceção de que é necessário categorizar para intervir. Procura-se que todos os 

alunos atinjam o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Se por um lado se 

abandonam os sistemas de categorização, por outro assiste-se a um enfoque contínuo 

em ações, estratégias e medidas organizadas em três níveis de intervenção, sendo esta 

uma das características deste modelo. De acordo com o novo Decreto-Lei 54/2018, 

estes níveis variam em termos do tipo, intensidade e frequência das intervenções e são 

determinados em função da resposta dos alunos às mesmas. Desta forma temos como 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão: 

- Medidas universais (nível 1) - estas medidas referem-se a práticas ou serviços 

disponibilizados com o objetivo de promover a aprendizagem e o sucesso de todos os 

alunos. 

- Medidas seletivas (nível 2) - incluem práticas ou serviços dirigidos a alunos em 

situação de risco acrescido de insucesso escolar ou que demonstram necessidades de 

suporte complementar, em função da resposta às intervenções das medidas universais. 

  - Medidas adicionais (nível 3) - estas referem-se a intervenções mais frequentes 

e intensivas que são desenhadas à medida das necessidades e potencialidades de cada 

aluno, são implementadas individualmente ou em pequenos grupos, normalmente são 

mais prolongadas. 

Desta forma, as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão pretendem 

garantir a todos os alunos a equidade e a igualdade de oportunidades de acesso ao 

currículo, de frequência e de progressão no sistema educativo, independentemente das 

modalidades e percursos de educação e formação que estes pretendam prosseguir. 

 Este Decreto-Lei vem consagrar ainda as adaptações no processo de avaliação. 

As escolas devem assegurar a todos os alunos o direito à participação neste processo 

(artigo 28.º). Para que seja exercido esse direito, pode tornar-se necessário proceder a 

adaptações. 
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Para além disso, o mesmo comtempla ainda a criação de equipas 

multidisciplinares de apoio à educação inclusiva (EMAEI) e os centros de apoio à 

aprendizagem (CAA). 

As EMAEI integram diferentes profissionais e constituem-se como um recurso 

organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, 

integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo. 

Os CAA são uma estrutura de apoio, da escola, agregadora dos recursos 

humanos e materiais, dos saberes e competências da escola. 

Por todo o acima exposto, a mudança de paradigma que vem com este novo 

Decreto-Lei assenta em práticas que se pretendem cada vez mais inclusivas, na medida 

em que abrange todos os alunos, podendo ser considerado como um grande passo em 

direção à verdadeira inclusão. Desta forma, vem também esbater a categorização dos 

alunos com maiores dificuldades que anteriormente eram designadas por necessidades 

educativas especiais (NEE).  

Atualmente, com as alterações promovidas pela nova legislação, destinada a 

todos os alunos, e tendo em conta que a educação inclusiva tem como um dos seus eixos 

o abandono dos “sistemas de categorização dos alunos”, de que fazem parte as 

necessidades educativas especiais (NEE), foi no entanto introduzido o novo conceito de 

“necessidades de saúde especiais” (NSE). É nestes casos que na avaliação das medidas 

a aplicar aos alunos pode também figurar um parecer médico. As NSE são definidas 

como as que “resultam dos problemas de saúde física e mental que tenham impacto na 

funcionalidade, produzam limitações acentuadas em órgão ou sistema, impliquem 

irregularidades na frequência escolar e possam comprometer o processo de 

aprendizagem” (Decreto-Lei n.º54/2018, art.º 2, alínea h). 

No âmbito do processo de transição para a vida ativa, o artigo 2.º, alínea i) do 

referido decreto-lei define como plano individual de transição, “o plano concebido, três 

anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória, para cada jovem que frequenta a 

escolaridade com adaptações significativas, desenhado de acordo com os interesses, 

competências e expectativas do aluno e da sua família, com vista a facilitar a transição 

para a vida pós-escolar e que complementa o programa educativo individual”. Desta 



 

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais  

32 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 
 

forma, o plano individual de transição é visto assim como um facilitador para todos os 

intervenientes no processo de transição do aluno (pais, professores, alunos, equipa 

médica, psicólogos, empresários). É centrado no aluno de modo a proporcionar-lhe 

qualidade de vida e indo ao encontro de todas as necessidades quotidianos tendo em 

vista a sua transição para a vida pós-escolar. O mesmo decreto-lei define, no art.º 25.º, 

n.º1, que “o plano individual de transição é destinado a promover a transição para a vida 

pós-escolar e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional.”. 
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Capítulo 3 - A transição dos jovens para a vida ativa  
 

3.1 – O conceito de transição 
 

O conceito de transição dos alunos com necessidades especiais para a vida ativa 

ou adulta, ou mais especificamente transição para o emprego, é concetualizado em 

muitos documentos, nacionais e internacionais, com definições ligeiramente diferentes. 

Porém, todas as definições referem três ideias base (Soriano, 2002):   

- Processo - no sentido do trabalho prévio requerido e do período de tempo 

necessário para a transição;   

-  Transfer - na passagem de um nível educacional ou de um estádio de vida para 

outro;   

-  Mudança - em termos das situações pessoal e profissional.    

No que concerne à educação especial, a Lei de Bases do Sistema Educativo 

salienta ainda e valoriza o papel a desempenhar pela escola na promoção da integração 

na vida ativa (art.º17 e 18), nesta perspetiva a questão da transição para a vida  pós-

escolar é pois uma questão fundamental na concretização dos objetivos escolares e que 

se consubstancia de uma maior importância quando falamos de jovens abrangidos pelos 

serviços de educação especial. Desta forma, não podemos deixar, mais uma vez, de 

mencionar o papel crucial da escola no reconhecimento dos interesses e das aptidões 

dos seus alunos, por forma a ajudar a desenvolver as suas competências no exercício de 

atividades de lazer, ou profissionais que permitam uma verdadeira inclusão do jovem 

adulto na sociedade. 

 De acordo com o Transition Guide - To Post Secundary Education and 

Employment for Students and youth with Disabilities (Ryder, 2017), que denomina o 

processo, como transição para a vida adulta, quando se aproxima o momento do aluno 

deixar o ensino médio, é importante que os preparativos para esta transição sejam bem 

pensados. Para que a planificação da transição e a participação ativa na tomada de 

decisões ocorram, os membros de toda a equipa responsável pela planificação precisam 
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estar bem informados sobre as competências, necessidades e serviços disponíveis. O 

verdadeiro sucesso no processo de transição é o resultado da planificação de toda uma 

equipa conduzida pelos sonhos, desejos e competências do jovem. Um plano de 

transição permite preparar e dotar o indivíduo de uma estrutura básica para a sua vida, 

para o trabalho assim como para o seu papel na comunidade, o mais autonomamente 

possível. 

Existem muitos documentos internacionais onde o conceito de transição para a 

vida ativa é abordado, a OCDE (2000), citado por Soriano (2002), refere que esta 

transição é apenas mais uma, isto é, a primeira de muitas entre a aprendizagem e o 

trabalho, pelas quais o jovem terá de passar e experienciar ao longo de toda a sua vida 

adulta. 

 A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p. 34) refere que na 

preparação para a vida adulta: 

“os jovens com necessidades educativas especiais precisam de ser apoiados para fazer 

uma transição eficaz da escola para a vida ativa, quando adultos. As escolas devem 

ajudá-los a tornarem-se ativos economicamente e proporcionar-lhes as competências 

necessárias na vida diária, oferecendo-lhes uma formação nas áreas que correspondem 

às expectativas e às exigências sociais e de comunicação da vida adulta, o que exige 

técnicas de formação adequadas, incluindo a experiência direta em situações reais, fora 

da escola. O currículo dos alunos com necessidades educativas especiais que se 

encontram nas classes terminais deve incluir programas específicos de transição, apoio 

à entrada no ensino superior, sempre que possível, e treino vocacional subsequente que 

os prepare para funcionar, depois de sair da escola, como membros independentes e 

ativos das respetivas comunidades. Estas atividades terão de se efetuar com a 

“participação empenhada de consultores vocacionais, agentes de colocação, sindicatos, 

autoridades locais e serviços e organizações competentes.” 

 Para a European Agency for Development in Special Needs Education 

(EADSNE) (Soriano, 2006) o processo de transição para a vida ativa ou para o emprego 

é um processo longo e complexo que cobre todas as fases da vida do indivíduo e que 

necessita de ser orientada de uma forma apropriada. De acordo com a mesma, os jovens 

são muitas vezes confrontados com alguns fatores humanos e sociais, tais como: 
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preconceitos, relutância, superproteção, o que impede muitas vezes que a sua transição 

para a vida ativa seja efetuada na sua plenitude.  

Ainda de acordo com a EADSNE (Soriano, 2002), em 1995, 30% dos jovens, entre os 

20 e os 29 anos, não tinha conseguido atingir uma qualificação ao nível do ensino 

secundário. De salientar que esta percentagem é mais elevada para os alunos com 

necessidades especiais. Se tivermos em conta que os índices de desemprego têm vindo a 

aumentar, sobretudo nas populações que apresentam maiores fragilidades, os problemas 

colocados no processo de transição para a vida ativa assumem especial relevância. 

 Para além disso, atualmente, as pessoas confrontam-se com uma série de 

incertezas relacionadas com o mercado de trabalho, com problemas muito complexos 

ligados não só com acesso ao emprego como também com a permanência no mesmo. 

Este problema apresenta-se de tal forma preocupante e complexo que é referido na 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que os jovens adultos com necessidades 

educativas especiais devem ser ajudados na sua transição para a vida adulta. 

 De acordo com a EADSNE (Soriano, 2002), o processo de transição para a 

vida ativa necessita ser gerido de forma mais adequada, pois os objetivos de uma 

transição bem-sucedida são ‘uma boa vida para todos” e “um bom trabalho para todos”. 

Tendo em conta que esta transição é do superior interesse do jovem/aluno a mesma 

deve incluir a participação contínua do mesmo e da família assim como uma estreita 

coordenação entre todos os serviços envolvidos e o setor do emprego. 

 

3.2 - Barreiras e Facilitadores do Processo de Transição 
 

Para Lopes (2016) a transição para a vida adulta para além de fazer parte de um 

longo processo, como é referido pela EADSNE, (Soriano, 2002), requer também um 

empenho para o qual é importante que o indivíduo seja orientado. Os autores defendem, 

ainda, que a transição da escola para o trabalho da pessoa com necessidades especiais 

não acontece de forma linear, é necessário o compromisso da família e do próprio 

sujeito, além da relação de cooperação a ser estabelecida com o setor profissional.  
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Os mesmos autores referem que existem fatores que atuam como barreiras e 

outros como facilitadores de um processo de transição bem-sucedido, com base nos 

seguintes aspetos: 

- A existência e a implementação de medidas políticas e práticas; 

- A participação dos alunos e o respeito pelas suas escolhas pessoais; 

- O desenvolvimento de um programa educativo individual adequado; 

-  O envolvimento e a cooperação entre todos os elementos envolvidos; 

- A necessidade de uma forte ligação entre os serviços da educação e do 

emprego; 

- A transição para o emprego é parte de um longo processo. 

Desta forma, passa a apresentar-se cada uma destas premissas, com uma 

pequena definição e a respetiva enumeração dos principais fatores que atuam como 

barreiras e como facilitadores (Soriano, 2002, pp.13-18). 

Existência e Implementação de Medidas de Políticas e Práticas   

A legislação, orientadora das medidas políticas e práticas, é necessária para 

apoiar a implementação de um processo de transição bem-sucedido e proteger os 

direitos dos jovens. Mesmo quando existente, a implementação da legislação é muitas 

vezes difícil.   

Barreiras: 

  - Falta de coordenação entre os diferentes setores; 

- Políticas passivas (como a atribuição prematura de medidas da segurança social 

e/ou de outros benefícios) que podem limitar as iniciativas a favor da autonomia 

e do emprego. 

 

 



  

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais 

37 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 

Facilitadores: 

- Políticas legislativas e medidas flexíveis; 

- Regulamentações nacionais, em vez de confiar em iniciativas locais ou de 

escola; 

- Apoio a projetos locais que estão mais próximos das realidades práticas das 

situações individuais; 

- Informação aos empregadores sobre a legislação existente e benefícios que 

oferece;  

- Organizações de voluntários. 

Podemos considerar que institucionalmente Portugal é um país que se preocupa 

com a consagração de direitos humanos fundamentais e, nesta perspetiva as suas 

medidas e práticas legislativas devem ser facilitadoras no processo de transição para a 

vida ativa. Não só através de legislação nacional como também através de projetos e 

benefícios a entidades que contribuem para esta transição como é o caso das entidades 

empregadoras. Até porque a sociedade não muda só com legislação. 

Participação do Aluno e Respeito pelas suas Escolhas Pessoais  

A participação do aluno implica que este, a sua família e os profissionais 

trabalhem juntos para construir o programa educativo individual (PEI), o que pressupõe 

a negociação de um programa que respeite as escolhas pessoais dos alunos e lhe abra 

possibilidades, em vez de as fechar. Ambos, aluno e família, necessitam de sentir que 

são uma parte do planeamento do processo de transição. (Soriano, 2002, pp.13-18) 

Barreiras:  

- A superproteção dos alunos, que pode limitar as suas escolhas. Esta 

superproteção refere-se aos profissionais e às famílias dos alunos. 
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Facilitadores: 

- As aspirações e os desejos dos jovens, bem como as suas necessidades, devem 

ser o ponto de partida do planeamento da transição (objetivos irrealistas devem 

ser renegociados);  

- No envolvimento dos alunos e dos pais, nas reuniões formais com os técnicos 

deve ser assegurado que as contribuições dos alunos e das famílias são ouvidas e 

respeitadas. 

- Estratégias educacionais claras; 

- Perfil de competências: as capacidades dos alunos devem ser bem 

documentadas, o que implica o envolvimento dos próprios na identificação das 

suas competências. Deve ser concedido aos alunos o maior número possível de 

oportunidades no acesso a experiências práticas em diferentes campos 

profissionais de forma a melhor conhecer as suas competências e capacidades; 

- Opções abertas e informação clara: a informação necessita de ser prestada de 

forma clara e coordenada de modo a que os alunos e as suas famílias possam 

fazer escolhas sobre a sua vida futura e sobre quaisquer outras questões que os 

preocupem. (Soriano, 2002, pp.13-18). 

Quando falamos de alunos com necessidades especiais e das suas famílias, regra 

geral, estamos a referir-nos a famílias atingidas e abaladas na sua identidade, estrutura e 

funcionamento. A forma como os pais lidam com estes jovens terá a ver tanto com as 

suas qualidades quanto com os apoios que pode receber, para além disso, os pais destes 

alunos deparam-se, muitas vezes, com dificuldades que os outros pais não chegam a ter. 

É neste sentido que a superproteção é muitas das vezes uma barreira difícil de transpor, 

na medida em que na ânsia de proteger o jovem o impedem muitas vezes de progredir e 

prosperar. Neste mesmo sentido, torna-se muito importante o envolvimento e 

participação quer do jovem quer das famílias nas escolhas das estratégias educacionais a 

seguir e na compreensão das capacidades reais do jovem. 
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Desenvolvimento de um Programa Educativo Individual Adequado  

É necessário organizar um PEI, em colaboração com o aluno e com os seus pais, 

mantendo o foco não só no progresso do aluno, mas também nas mudanças a introduzir 

na sua experiência escolar. 

Barreiras:  

- Conteúdo: os PEI são essencialmente de orientação académica. Os aspetos 

pessoais, apesar de serem mencionados no mesmo, não parecem assumir um 

papel significativo; 

- Acreditação: em muitos casos, não são concedidos aos alunos certificados 

oficiais, por vezes evidenciam-se contradições entre as qualificações obtidas e os 

certificados concedidos, o que coloca estes alunos numa situação de 

desigualdade de oportunidades. 

Facilitadores:  

- Plano individual de transição: deve fazer parte integrante do PEI e deve ser 

baseado na motivação e nos desejos do aluno e refletir não só as áreas fortes 

como também as necessidades do aluno. O PIT pode funcionar como portefólio, 

gerido pelo aluno, e deve conter todas as propostas, modificações e resultados do 

processo de transição. 

- Avaliação Regular: o plano de transição necessita de ser constantemente 

revisto; 

- Abordagem multidisciplinar; 

- Os certificados têm de refletir os resultados e as qualificações dos alunos e um 

reconhecimento que lhes permita mobilidade para outros empregos ou locais de 

trabalho; 

- Iguais oportunidades, independentemente de qualquer diferença de sexo, 

cultura ou área geográfica. (Soriano, 2002, pp.13-18). 

Os documentos orientadores da vida académica e “profissional” do aluno (PEI e 

PIT) não se podem constituir como meras indicações académicas sob pena de não se 
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refletirem realmente nas aprendizagens e na vida do jovem. Neste sentido os mesmos 

devem espelhar e evoluir de acordo com as opções e escolhas do jovem, da mesma 

forma que no final os certificados devem traduzir as capacidades efetivas do jovem. 

Falamos de um futuro que pertence ao aluno, de uma vida que será a sua, por isso é 

necessário que o mesmo participe totalmente nessas escolhas independentemente das 

suas orientações ou cultura.  

Envolvimento e Cooperação entre todos os Profissionais  

De salientar que a cooperação entre todas as partes envolvidas – família, escolas, 

empregadores, sindicatos, serviços de apoio, escolas vocacionais – é de grande 

importância. 

 Barreiras 

- Falta de formação: os intervenientes não estão preparados para a cooperação e 

partilha; 

- Falta de regras claras: embora haja esforços em alguns países, os serviços 

parecem hesitar em tomar iniciativas; 

- Falta de comunicação: o envolvimento dos pais, em alguns casos, pode ser 

entendido como problemático, nem sempre as expectativas dos pais coincidem 

com as expectativas da escola. É pertinente definir formas eficazes de partilhar a 

informação e de comunicar; 

- Falta de uma linguagem comum: os diferentes serviços usam termos e 

definições diferentes para definir quem tem qualificação para o apoio durante o 

processo de transição. 

Facilitadores: 

- Existência de uma rede de apoio: que assegure a cooperação entre todos, 

organizações e serviços envolvidos, e em que um dos serviços aceite o papel de 

coordenação; 

- Definição de tarefas: necessita de ser discutida e garantida uma clara definição 

das tarefas de cada pessoa ou serviço envolvido; 
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- Reforçar os Serviços de Orientação Vocacional: o papel e os recursos ao dispor 

destes serviços necessitam de ser reforçadas. As famílias devem ser 

aconselhadas sobre os benefícios sociais ou sobre outros assuntos que as 

preocupam; (Soriano, 2002, pp.13-18). 

- Formação complementar dos profissionais envolvidos; 

- Envolvimento dos empregadores e organizações de emprego. 

Como tem vindo a ser referido ao longo deste trabalho, a participação e 

cooperação entre todas as partes intervenientes em todo o processo de transição é 

fulcral. Muitas vezes este envolvimento é dificultado ou por falta de informação ou por 

dificuldade em entender que todos trabalham para o mesmo resultado final, a melhor 

transição do jovem para o que será o seu futuro no mercado de trabalho. Neste sentido, 

a partilha de informação e de recursos entre todos os intervenientes é não só importante 

como parte essencial para o sucesso de todo o processo de transição. A comunicação 

reveste-se como o veículo fundamental desta relação, interação, cooperação e 

participação. 

De acordo com Santos (2007) a relação que se estabelece entre a escola e a 

família é de extrema importância. A família revê na escola a responsabilidade de formar 

e instruir as suas crianças, pela transmissão de saberes, normas e valores de convivência 

e relacionamento. Já a escola, pelo seu cuidado com o crescimento e desenvolvimento 

harmonioso da criança, imiscui-se no espaço familiar, afirmando que o seu sucesso 

educacional depende da participação da família na vida escolar do seu educando.  

Relacionamento entre a Escola e o Mercado de Trabalho 

 É necessário que os alunos experienciem condições de trabalho reais, com o 

principal objetivo de promover a autoconfiança e a autonomia, verificar as reais 

expectativas dos alunos e assegurar futuros empregos. De acordo com os especialistas, a 

formação prática em empresas durante o tempo escolar é a melhor opção, uma vez que 

permite aos alunos um contacto real com as empresas e com o mercado de trabalho. 

(Soriano, 2002, pp.13-18). 
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Barreiras: 

- Sistemas fechados: as escolas e as empresas pertencem a “mundos” diferentes, 

usam linguagens e métodos de trabalho diferentes e têm objetivos diferentes; 

- A educação escolar pré-determina as possibilidades pós-escolares: por vezes, 

parece que a educação escolar prepara os alunos, essencialmente, para uma via 

simples – o emprego protegido.   

Facilitadores: 

 - Construir redes: para melhorar as ligações entre os dois setores; 

- Definir medidas criativas: com o objetivo de encontrar caminhos e estratégias 

para ultrapassar as atitudes negativas no mercado de trabalho; 

- Aumentar o sistema dual: o princípio de combinar a teoria na escola com a 

prática nas empresas (sistema dual) parece ser eficaz; 

- Organização flexível e medidas de formação; 

- Melhorar a comunicação dentro do setor: abrir a escola ao setor do emprego 

trazendo pessoas do mercado de trabalho à escola para falar com os alunos e 

profissionais acerca das possibilidades de emprego; 

- Base de dados de emprego com ofertas de emprego; 

- Acompanhamento: as escolas precisam de acompanhar os alunos quando 

entram na vida de trabalho para manterem contacto com o que estão a fazer. O 

acompanhamento pode ser usado como uma espécie de instrumento de avaliação 

que fornece às escolas e às redes a informação necessária para fazer 

ajustamentos e/ou adaptações nos seus programas. A avaliação dos resultados 

alcançados pelos alunos e a qualidade do trabalho desenvolvido pode influenciar 

a decisão do empregador, funcionando como efeito multiplicador; 

- Medidas de apoio: são necessários recursos pessoais e materiais, financeiros e 

técnicos para apoiar não só as empresas, mas também os empregadores. 
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A Transição para o Emprego é Parte de um Longo Processo 

- A transição da escola para o emprego é parte de um complexo processo que 

precisa de ser organizado de uma forma simples, clara e transparente, que deve 

permitir aos alunos progredir da educação para o emprego, identificando e 

ultrapassando as barreiras ou dificuldades que possam encontrar. (Soriano, 2002, 

pp.13-18). 

 

Barreiras:  

- Estruturas rígidas e/ou procedimentos do sistema educativo: os procedimentos 

rígidos de avaliação e uma coordenação imperfeita entre as escolas impedem um 

bom processo de transição para o emprego;  

- Barreiras estruturais: diferentes estruturas de financiamento e administrativas 

do sistema educativo, a competição e a falta de cooperação entre serviços; 

- Barreiras legais: os diferentes sistemas legislativos na educação ou a legislação 

contraditória que orienta diferentes serviços.   

Facilitadores: 

- Processo precoce: as escolas necessitam de começar o mais precocemente 

possível a preparar os alunos para a transição para a vida adulta; 

- Orientação adequada; 

- Apoio flexível: para responder às circunstâncias e necessidades individuais e 

para se estender à vida pós-escolar;  

- Uma pessoa de referência: um profissional específico deve atuar como 

referência e apoio durante o processo de transição; 

-  Acompanhamento após abandonarem a escola. 

Soriano (2002) refere ainda que apesar destes fatores serem apresentados 

separadamente, poucos correspondem a situações factuais e simples, em que apenas um 
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fator constitui uma barreira ou um facilitador, a maioria corresponde a situações 

complexas e interrelacionadas. 

 

3.3- Os intervenientes no processo de TVA 
 

Como tem vindo a ser mencionado, a escola detém um papel fundamental em 

todo o processo de transição, nomeadamente no conhecimento ou reconhecimento dos 

interesses e aptidões dos alunos, de forma a ajudar a promover as suas competências 

para o exercício, por um lado das atividades de lazer, que lhes proporcionam bem-estar 

e, por outro lado uma atividade profissional, que lhes irá permitir a verdadeira inclusão 

do jovem/aluno na sociedade. 

Porém, segundo Fânzeres (2017), este é um problema que não pode ser da única 

responsabilidade da escola. Esta responsabilidade é transitória na medida em que a 

escola irá adequar os programas às necessidades de cada aluno, de modo a prepará-los 

para melhor se adaptarem de forma eficiente ao mundo exterior. 

Assim, o processo de TVA deve ser uma parceria que deve envolver não só a 

pessoa com necessidades especiais, mas também a sua família; os serviços locais; o 

pessoal da escola e ainda os elementos das equipas governamentais que apoiam a 

transição dos jovens para a vida adulta. Todo este processo revela-se complexo 

requerendo que todos os envolvidos participem de uma forma ativa, consensual, 

partilhando responsabilidades que assegurem o sucesso do mesmo (Mendes, 2010). 

Após o acima exposto, podemos inferir que as escolas não podem entrar nesse 

processo isoladamente, devem procurar apoios noutras organizações da comunidade. No 

nosso país, as organizações e serviços que podem colaborar com as escolas são:  

- Empresas; Outras escolas; Organizações não-governamentais de Solidariedade 

Social; Organizações de Educação Especial, Reabilitação e Formação 

Profissional; Centros de Emprego; Sindicatos; Organizações Empresariais; 

Autarquias e Serviços Públicos; Estabelecimentos de Ensino Profissional; 

Centros de Formação Profissional do IEFP ou protocolares. 
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Desta forma, o processo de TVA, a partir da escola, deve ter sempre como 

perspetiva a realização dos projetos de vida de cada jovem, em articulação com os 

organismos, acima referidos, que podem garantir a continuidade do processo e que pode 

antecipar a resolução de alguns obstáculos que atualmente existem. A eliminação desses 

obstáculos implica uma formação profissional à medida de cada formando e uma 

ligação muito forte às empresas, para além de uma implicação real dos Centros de 

Emprego na pesquisa de emprego. 

 

3.4 - A importância do trabalho na vida dos jovens 
 

 O prosseguimento de estudos pós-escolares e a inserção profissional são hoje um 

problema de todos (Fânzeres, 2017). Nos dias de hoje, o trabalho ocupa um lugar muito 

importante e central na vida de todos nós. A mesma opinião é partilhada por Cação 

(2007, p. 187) quando afirma que: “Para a pessoa com deficiência, como aliás para a 

generalidade dos cidadãos, a obtenção de um emprego tem um significado que 

transcende em muito os aspetos estritamente económicos. De facto, o desempenho de 

uma atividade profissional perfeitamente identificada e reconhecida como tal, é uma 

ponte essencial para afirmação e exercício do estatuto de cidadania, condições que estão 

indissociavelmente referenciadas ao reconhecimento social da “utilidade” de cada 

indivíduo na sociedade”. 

Pelo exposto, e tal como defende Mendes (2004), a orientação escolar e 

profissional deve ser encarada como um conjunto de ações que apelam a um apoio 

sistemático à construção de projetos de vida que possibilitem quer a exploração em 

qualquer momento do ciclo de vida da pessoa com necessidades especiais quer as 

diversas formas de interação com os seus contextos experienciais. Assim, para este 

autor, o processo de transição para a vida ativa não deve ser nunca encarado como um 

momento ocasional e demasiado datado que se esgota num único ato de escolha. É 

impreterível que antes de ingressar no mundo do trabalho o aluno passe por uma fase de 

levantamento dos interesses no que concerne às áreas profissionais mais adequadas; às 

suas necessidades; às suas expectativas e também por algum tempo de formação 

específica para essa área específica ou profissão. 
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É bem verdade que o acesso ao mundo do trabalho é difícil para qualquer jovem. 

Estes deparam-se quase sempre com algumas dificuldades de adaptação ao “novo 

mundo”. De facto, estas dificuldades prendem-se, muitas vezes, por um lado com as 

empresas e os serviços que demonstram pouca aceitação real desta população juvenil a 

um emprego e, por outro lado, com os problemas que surgem da parte da população 

juvenil. Um destes problemas tem a ver com a sua decisão de trabalhar (Afonso, 1997).   

 Um trabalho pode proporcionar uma sensação de realização e orgulho e ter um 

efeito enorme na satisfação geral da vida, ou pode servir como fonte de frustração e 

insatisfação. Encontrar o emprego certo não é fácil, mesmo para indivíduos altamente 

qualificados. Fazer isso, é ainda mais difícil para aqueles que não têm formação 

adequada ou que enfrentam desafios especiais, como uma deficiência (Levinson & 

Palmer, 2005). 

 Quando comparados com colegas sem necessidades especiais, os alunos com 

algum tipo de necessidade especial têm uma maior probabilidade de experienciar o 

desemprego ou o subemprego, assim como salários mais baixos e insatisfação no 

trabalho (Levinson & Palmer, 2005). De facto, os mesmos autores referem que muitos 

são os estudantes com dificuldades no seu desempenho escolar, que acabam por 

abandonar o ensino secundário, ficando desta forma menos preparados e com menor 

possibilidade de conseguir um emprego. Cabe à escola envolver e apoiar estes alunos, 

ajudando-os a identificar os seus interesses, a potencializar os seus pontos fortes e a 

planificar a melhor forma de o fazer para que possam experienciar o sucesso no 

mercado de trabalho. 

  Referem ainda que um dos ingredientes chave para que o programa de 

transição seja bem-sucedido é uma avaliação vocacional abrangente e transdisciplinar 

que integre uma variedade de membros da comunidade escolar e de agências 

comunitárias no processo de avaliação. Todo o processo de avaliação deve incluir 

diversos profissionais, (professores, psicólogos, assistentes sociais, orientadores 

vocacionais), que trabalham juntos para identificar necessidades relevantes de transição 

e planear os serviços mais apropriados. Pais, empregadores, organizações empresariais e 

estudantes também devem estar envolvidos em todo o processo de avaliação 

profissional. O objetivo da avaliação profissional é facilitar a planificação educacional e 

profissional que irá permitir ao aluno uma transição de sucesso para o mundo do 
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trabalho, educação pós-secundária e vida comunitária. Sem esta avaliação abrangente 

das competências e habilidades do aluno, torna-se difícil identificar as necessidades que 

devem ser abordadas no plano de transição do aluno. 

 De acordo com a EADSNE (Soriano, 2002), a transição é definida como um 

processo de orientação social que implica mudanças de estatuto e de papel de cada 

cidadão envolvido. O mesmo documento reforça que a transição exige alterações 

significativas nas relações e nas rotinas assim como na autoimagem. O indivíduo com 

necessidades especiais precisa de delinear objetivos, de reconhecer muito bem o papel 

que quer desempenhar, no seu meio ambiente, por forma a acautelar uma transição 

tranquila da escola para o local de trabalho. 

 Desta forma, na associação que se deve estabelecer entre a educação e o 

trabalho, é importante e necessário, como já foi referido anteriormente, que exista um 

planeamento de transição para a vida pós-escolar, o qual deve envolver a escola, a 

família e o próprio jovem. Assim, o Plano Individual de Transição (PIT) configura-se 

como uma estratégia pedagógica para ajudar o aluno por forma a conjugar os conteúdos 

académicos com os seus interesses e com o desenvolvimento de competências laborais. 

Esse documento é um instrumento norteador do trabalho do professor, que organiza a 

ação pedagógica e o atendimento educacional especializado, com o objetivo de auxiliar 

na transição para o mundo do trabalho (Redig & Pinheiro, 2018). 

 

3.5 - O Plano Individual de Transição  
 

Atualmente o PIT é regulado pelo Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, no art.º 2: 

“ «Plano individual de transição», o plano concebido, três anos antes da idade limite da 

escolaridade obrigatória, para cada jovem que frequenta a escolaridade com adaptações 

significativas, desenhado de acordo com os interesses, competências e expectativas do 

aluno e da sua família, com vista a facilitar a transição para a vida pós-escolar e que 

complementa o programa educativo individual”.  

 Este documento deve ser assinado por todos os intervenientes na elaboração do 

mesmo: o aluno, os encarregados de educação/pais e os professores. 
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 De acordo com o disposto no documento “Para uma Educação Inclusiva: 

Manual de Apoio à Prática” (Pereira, 2018), o PIT é um documento que sintetiza o 

projeto de vida de cada aluno com necessidades especiais, para uma vida social 

adequada, com inclusão efetiva no meio envolvente (social, familiar ou numa 

instituição), que promove atividades de carácter ocupacional e, preferencialmente, o 

exercício de uma atividade profissional. 

 Segundo o mesmo documento, a frequência escolar de alunos que usufruem de 

um currículo com adaptações curriculares significativas exige que, três anos antes da 

idade limite da escolaridade obrigatória, seja delineado um plano individual de transição 

(PIT), que vai complementar o programa educativo individual (PEI), com a finalidade 

de preparar atempada e faseadamente a transição do aluno para a vida pós-escolar.  

 Tendo em conta que a escola deve responder a todos os alunos de forma 

equitativa, os alunos cujo percurso pressupõe adaptações curriculares significativas têm 

necessidade de um apoio acrescido no planeamento da vida pós-escolar e aqui reside a 

importância da elaboração de um PIT que se baseie em fatores como os interesses do 

aluno, o desenvolvimento de perceções realistas e o mapeamento de recursos locais. 

Desta forma trata-se, pois, de um documento aberto, onde deve constar todo o processo 

em constante atualização, de acordo com as experiências que o aluno vai vivenciando, 

devendo orientar-se pelo princípio da autodeterminação. 

 Portanto, quando falamos do PIT devemos ter presente que se trata de um 

processo dinâmico, a curto, médio e/ou longo prazo, com o objetivo de desenvolver não 

só as capacidades do aluno, bem como a aquisição de competências sociais necessárias 

à inserção familiar e comunitária. Para além disso, este documento vai permitir 

responder às expectativas dos encarregados de educação sobre o futuro dos seus 

educandos bem como aos interesses, aspirações e competências do próprio aluno, uma 

vez que se constitui como um instrumento de construção flexível. 

  O PIT deve definir as etapas necessárias a percorrer e todos os passos a 

desenvolver, desde o início de todo o processo até à conclusão do percurso educativo 

para que o aluno possa alcançar com serenidade o seu projeto de vida. 
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3.6 – A escola, os alunos e o mercado normal de trabalho 
  
 Segundo a EADSNE (Soriano, 2002), é necessário que os alunos tomem 

contacto com as condições reais do mercado normal de trabalho, com o objetivo não só 

de promover a sua autonomia e autoconfiança, mas também para que se possa verificar 

se as suas expectativas face ao emprego são reais. Desta forma, os mesmos autores 

sugerem que a prática em contexto real de trabalho durante o tempo escolar será a 

melhor opção uma vez que permite aos alunos tomar decisões face às possibilidades 

existentes no mercado de trabalho. 

 

 Pelo exposto, torna-se então necessário que escola e mercado de trabalho 

cooperem cada vez mais entre si. Para além disso, as escolas precisam acompanhar as 

mudanças que todos os dias ocorrem no mercado de trabalho.  

 Apesar de tudo, a decisão de iniciar a sua vida no mundo de trabalho nem 

sempre é uma tomada de decisão fácil se tivermos em conta que existem alguns 

mecanismos de apoios sociais que são suspensos assim que o jovem com deficiência 

acede ao mercado de trabalho. Esta parece ser uma das razões porque estes jovens ficam 

hesitantes aquando da decisão de optar entre as vantagens dos subsídios públicos e as 

dificuldades da inserção profissional, vividas pelos mesmos, que se deparam 

constantemente com propostas de emprego desprovidas de futuro, pouco 

compensadoras em termos financeiros e que lhes provocam sentimentos de 

desqualificação social (Canastra, 2011). 

Este autor defende que a indefinição, que é um fator caracterizador desta fase 

da vida destes indivíduos, acentua-se quando a questão para muitos destes jovens passa 

não por encontrar o melhor emprego, mas por encontrar um emprego, seja ele qual for.  

 Soriano (2006, pp. 19-20) apresenta perspetivas de alguns jovens, as suas 

preocupações, desejos e esperanças sobre a educação, a formação e o emprego. Estes 

jovens expressaram da melhor forma possível o que foi atingido e o que ainda precisa 

de ser feito. 

“Precisamos de ser capazes de escolher a nossa educação com base nos nossos 

interesses e motivação, tal como qualquer outra pessoa. Queremos participar na 

sociedade como qualquer outra pessoa e não queremos ser discriminados pelos 

empregadores devido a uma deficiência.” 
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“Alguns de nós sonham com um emprego no setor da economia privada. Mas para 

muitos de nós este objetivo parece inatingível devido à nossa deficiência e às condições 

da sociedade. Frequentemente, apenas é possível uma ocupação num lugar protegido. 

Também os certificados passados pelas instituições de educação especial não são, 

muitas vezes, aceites no setor económico privado.” 

A mesma autora refere a perspetiva de alguns elementos do setor empresarial, 

com experiência na contratação de pessoas com necessidades especiais, que vêm 

apresentar algumas questões fulcrais acerca do papel do Estado, que deve de apoiar as 

empresas, motivando-as para empregarem jovens com necessidades especiais através de 

incentivos formais e informais (apoio financeiro, redução de impostos, rotulagem 

positiva, identificação da empresa, etc.). As empresas podem começar com jovens que 

necessitem de um apoio limitado. Com o tempo, a experiência positiva e os bons 

resultados encorajarão as empresas a contratar jovens que necessitem de diferentes tipos 

de apoio.  
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Capítulo 4 - Apoios à contratação de pessoas com deficiência 
 

Atualmente, em termos da legislação laboral, o Código do Trabalho (CT), 

aprovado pela Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro, ressalva o princípio da não-

discriminação no emprego de pessoas com deficiência, através da garantia de que 

qualquer trabalhador ou candidato a emprego tem o direito de não ser direta ou 

indiretamente discriminado com base em várias características pessoais, incluindo a 

deficiência, a capacidade reduzida de trabalho ou doença crónica (artigo 24º (1)). Este 

direito aplica-se a: a) processos de recrutamento, seleção e contratação; b) acesso à 

orientação profissional, formação e reconversão profissional; c) retribuição e/ou outras 

prestações patrimoniais, promoções e critérios para seleção de trabalhadores a despedir. 

(art.º. 24º (2) e d) participação em estruturas de negociação coletiva u em qualquer outra 

organização. 

Assim, o CT prevê que qualquer empresa deve proporcionar a todos os 

trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida condições de trabalho adequadas, 

nomeadamente através de oportunidades de formação e de desenvolvimento profissional 

e/ou de adaptações do local de trabalho, adaptações essas que devem ser apoiadas pelo 

Estado. 

Em termos do suporte legislativo, o que define a aplicação de programas de 

emprego e apoio à qualificação das pessoas com deficiência e incapacidade, está 

enquadrado no DL n.º 290/2009 de 12 de outubro, que revogou o DL n.º 247/89, de 5 de 

agosto, e o DL n.º 40/83, de 25 de janeiro, que sendo da década de 80, necessitavam de 

ser ajustados à evolução da política de emprego e qualificação. 

Assim, o DL n.º 290/2009, de 12 de outubro, com base nas orientações e normas 

da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, foi homologado com os 

objetivos de promover a inserção profissional de pessoas com deficiência e 

incapacidades, fomentar o seu respeito, dignidade e igualdade de oportunidades, 

diminuindo, assim, a discriminação.  

O decreto acima mencionado é alterado três vezes. A primeira, através da Lei nº 

24/2011, com o objetivo de reforçar a concessão dos apoios aos centros de emprego 
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protegido e às entidades de direito privado que promovam programas de emprego 

apoiado, com vista a melhorar a sua sustentabilidade.  

A segunda alteração coube ao Decreto-Lei nº 131/2013 que alarga o acesso a 

alguns dos apoios financeiros a entidades de direito público desde que não façam parte 

da administração direta do Estado, como exemplo a atribuição de apoios para a 

adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas. São também 

alargados os apoios financeiros concedidos aos centros de emprego protegido criados 

por pessoa coletiva de direito público, destinados à comparticipação na retribuição e 

contribuições para a segurança social dos trabalhadores em regime de emprego 

protegido. E alargado no caso de contratos de emprego apoiado, promovidos por 

empregadores de direito público que não façam parte da administração direta do Estado. 

 Na última alteração do Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho, é criada a 

Marca Entidade Empregadora Inclusiva, reforçando os apoios à qualificação, aos 

centros de recursos e ao emprego apoiado, bem como ajustando algumas matérias em 

função da implementação do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas 

com Deficiência e Incapacidade, elegendo um conjunto integrado de medidas que visam 

apoiar a qualificação e o emprego destas pessoas que apresentam dificuldades de 

integração no mercado de trabalho. 

Então, a inserção profissional das pessoas com deficiência e incapacidade é um 

dos objetivos preconizados no quadro da nova política de emprego, tendo em atenção 

que se encontram previstos, também, programas específicos, dirigidos a grupos de 

pessoas em situação de particular desfavorecimento face ao mercado de trabalho. 

Segundo o Guia para a Inclusão, GRACE (2020), referindo-se aos dados do 

Observatório da Deficiência dos Direitos Humanos, do Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e a dados do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional alusivos a estatísticas de emprego e formação profissional de 

pessoas com deficiência entre 2000 e 2018 verificou-se que em 2018, existiam 12.135 

pessoas com deficiência inscritas no IEFP. Período durante o qual, o número de 

desempregados/as com deficiência aumentou 41%, mesmo considerando que, em 2018, 

houve uma redução de 6% face o ano anterior. Considerando ainda a mesma fonte, esta 

refere que desde 2009, o desemprego, para a população geral, desceu 38%, na 
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população com deficiência aumentou 41%, havendo, contudo, uma redução deste 

aumento nos últimos anos. De acordo com estes dados, e com informações de 2015 do 

IEFP, apenas 10% das pessoas com deficiência inscritas nos centros de emprego de 

Portugal Continental foram alvo de colocação em postos de trabalho, o que claramente 

demonstra as dificuldades de empregabilidade destas populações. Desta forma, 

podemos talvez inferir que atualmente as medidas de apoio à integração profissional 

deste grupo alvo são insuficientes.  

 

4.1 - Medidas atuais de apoio à integração profissional 
 

De acordo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) (2020), 

podemos então dizer que, atualmente, o programa de apoio ao emprego e qualificação 

no âmbito da reabilitação profissional integra diversas modalidades de apoio destinadas 

às pessoas com deficiência e incapacidade que apresentam dificuldades no acesso, 

manutenção e progressão no emprego, nomeadamente: 

 

Apoio à Qualificação 
 

 

- Esta medida consiste no desenvolvimento de ações de formação inicial e contínua visando 

dotar as pessoas com deficiência e incapacidade de conhecimentos e competências necessárias 

à obtenção de uma qualificação que lhes permita exercer uma atividade no mercado de 

trabalho, manter o emprego e progredir profissionalmente de forma sustentada. 

 

Atualmente existe um conjunto de apoios facilitadores da integração, 

manutenção e reintegração dos seus destinatários no mercado de trabalho que integra as 

seguintes modalidades: 

Apoios à integração, manutenção e reintegração no mercado de trabalho 

 

- Informação, avaliação e orientação para a qualificação e o emprego; 

-Apoios às pessoas com deficiência e incapacidade na escolha informada do seu percurso 
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profissional através da identificação das etapas e dos meios adequados à elevação do seu nível 

de empregabilidade e à inserção no mercado de trabalho; 

 

-Apoio à colocação; 

 

- Promove a inserção das pessoas com deficiência e incapacidade no mercado de trabalho, 

através de um processo de mediação desenvolvido pelos centros de recursos da rede de suporte 

do IEFP, IP equacionando os aspetos relativos à acessibilidade, à adaptação do posto de 

trabalho, ao desenvolvimento de competências gerais de empregabilidade, e ainda 

sensibilizando as entidades empregadoras para as vantagens da contratação dos destinatários do 

Programa, apoiando o candidato no apoio na procura ativa de emprego e na criação do próprio 

emprego; 

-Acompanhamento pós-colocação; 

 

- Apoios técnicos às entidades empregadoras que contratem pessoas com deficiência e 

incapacidade e aos trabalhadores com deficiência e incapacidade, visando a manutenção no 

emprego e a progressão nas suas carreiras, através de intervenções especializadas no domínio 

da reabilitação profissional, desenvolvidas pelos centros de recursos da rede de suporte do 

IEFP, IP; 

 

-Adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas; 

 

- A todos os empregadores que necessitem adaptar equipamentos ou até mesmo o posto de 

trabalho são concedidos apoios financeiros não reembolsáveis de acordo com as necessidades 

da pessoa com deficiência. Estes apoios são atribuídos para contratos sem termo ou a termo 

certo com a duração mínima inicial de 12 meses. 

 

Uma outra medida, o emprego apoiado, consiste no exercício de uma atividade 

profissional com enquadramento adequado e apoios especiais por parte do estado ou na 

realização de atividades socialmente úteis, com o objetivo de desenvolver as suas 

competências relacionais, pessoais e profissionais por forma a facilitar a transição das 

pessoas com deficiência e incapacidade, quando possível, para o regime normal de 

trabalho. Integra as modalidades: 
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Emprego apoiado 

 

- Estágios de Inserção: estágios com a duração de 12 meses, com a finalidade de complementar 

e aperfeiçoar as competências e potenciar o desempenho profissional das pessoas com 

deficiência e incapacidade, para facilitarem a sua integração no mercado de trabalho; 

 

- Contratos Emprego-Inserção: realização, por pessoas com deficiência e incapacidade, de 

atividades socialmente úteis que satisfaçam necessidades sociais ou coletivas temporárias, 

durante um período máximo de 12 meses, com vista a promover e a apoiar a sua transição;  

 

- Emprego Protegido: exercício de atividade profissional por pessoas com deficiência e 

incapacidade e capacidade de trabalho reduzida nas áreas de produção ou prestação de serviços 

da estrutura produtiva do Centro de Emprego Protegido (CEP); 

 

- Emprego Apoiado em Mercado Aberto: desenvolvimento de uma atividade profissional por 

pessoas com deficiência e incapacidade e com capacidade de trabalho reduzida, nas áreas de 

produção ou de prestação de serviços existentes, sob condições especiais, através do apoio às 

entidades promotoras da criação de um ou mais postos de trabalho em regime de contrato de 

emprego apoiado; 

 

- A Marca Entidade Empregadora Inclusiva: tem como objetivo promover o reconhecimento e 

distinção pública de práticas de gestão abertas e inclusivas, desenvolvidas por entidades 

empregadoras, relativamente às pessoas com deficiência. Atribuída de 2 em 2 anos, nos anos 

ímpares, e permite à entidade empregadora evidenciar e disseminar as suas boas práticas. 

   (In: https://www.iefp.pt/medidas-de-emprego). 

A sociedade em que vivemos já evoluiu muito no que concerne às atitudes face 

às pessoas com dificuldades porém o “preconceito”, que ainda subsiste na sociedade 

portuguesa e o desconhecimento sobre as capacidades produtivas destes indivíduos são 

efetivamente as principais barreiras à inclusão destas pessoas no mercado de trabalho. 

Como já foi referido anteriormente, a não-aceitação da diferença manifesta-se numa 

barreira considerável, quer ao nível da entidade patronal, como também dos colegas de 

trabalho. Estas medidas visam minorar não só estas barreiras como também as 

dificuldades no acesso, manutenção e progressão no emprego. 

https://www.iefp.pt/medidas-de-emprego
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Uma das barreiras que Gonçalves (2012) assinala é o facto de muitas vezes o 

empregador ainda encarar a integração destas pessoas como um encargo ou um custo e 

não como um investimento para a organização. De acordo com o mesmo, as empresas 

não têm consciência da valorização que estas pessoas podem trazer às organizações, 

muitas vezes a sua integração cria um sentido de equipa e de valorização da dinâmica de 

conjunto o que pode constituir-se como uma mais-valia em termos de competitividade 

em relação a outras entidades ou empresas. Gonçalves (2012) considera que ainda existe 

algum incómodo em considerar que integrar/empregar estas pessoas pode constituir-se 

como um bom negócio para a empresa. 
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Parte II - Estudo Empírico 

Capítulo 1 - A problemática e sua contextualização 
 

A escolha do tema deste projeto baseou-se no interesse em conhecer de forma 

mais aprofundada a problemática da Transição para a Vida Ativa dos jovens com 

necessidades especiais e a forma como a escola, alunos, pais e empresas lidam com a 

mesma. Com esta pesquisa pretendeu-se demonstrar não só os constrangimentos, mas 

também a capacitação das pessoas com necessidades especiais, e ainda as dificuldades 

com que as mesmas se deparam aquando e/ou da transição para a vida ativa ou para o 

mercado normal de trabalho. 

Um outro motivo que levou à escolha deste tema foi a preocupação com o 

mercado de trabalho existente para estes alunos. Tendo em conta que, infelizmente, 

vivemos numa época em que ainda se assiste a algum preconceito relativamente às 

pessoas com necessidades especiais, a perspetiva que ainda encontramos com alguma 

regularidade é a de que estas pessoas não têm capacidade para entrar no mercado de 

trabalho, tornando-se este um campo mais fechado para a sua inclusão. 

De acordo com o Guia para a Inclusão, GRACE (2020), apesar do direito ao 

trabalho e ao emprego se constituir como um direito humano fundamental, é ainda uma 

realidade longínqua para milhares de pessoas com deficiência em Portugal.  

 A integração destes indivíduos no mercado de trabalho constitui-se como um 

fator decisivo para várias situações, nomeadamente: a inclusão social, a independência 

económica e consequente valorização e realização pessoal dos mesmos, pelo que o 

papel de qualquer entidade empregadora é sempre central, não só pela criação de 

oportunidades como na verdadeira inclusão e valorização da diversidade, conceito este 

que assume um especial significado face à multiplicidade de especificidades inerentes a 

este grupo de pessoas. 

Efetivamente, o trabalho continua assim a ser uma das áreas onde prevalecem as 

desigualdades entre indivíduos que têm necessidades especiais e indivíduos que não as 

têm. Fânzeres (2017) refere que é frequente as pessoas com deficiência encontrarem-se 
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excluídas do mercado de trabalho, assumindo-se como fundamental que usufruam dos 

mesmos direitos e oportunidades no desempenho de uma profissão que a população em 

geral. O mesmo autor refere ainda que o emprego surge, na sociedade moderna, como 

um elemento central na vida de qualquer indivíduo. Participar no emprego é 

considerado como uma obrigação importante do cidadão e um meio de desenvolvimento 

pessoal. Desta forma, é normal que a inserção no mercado normal de trabalho destes 

indivíduos assuma uma grande relevância na definição de muitas medidas e diretrizes 

políticas, quer no plano nacional e internacional. 

Pretende-se ainda que este estudo venha a constituir-se como uma mais-valia ao 

tentar identificar as boas práticas que levam à plena transição e inclusão destes sujeitos. 

Este estudo realizou-se no Agrupamento de Escolas da localidade “X” que 

atualmente serve a população de todo um concelho composto por quatro freguesias. No 

agrupamento estudam 1048 alunos. O 1.º ciclo do ensino básico é composto por 294 

alunos e o segundo ciclo por 173. O 3.º ciclo do ensino básico é frequentado por 265 

alunos e o ensino secundário por 183. De entre os alunos mencionados, 56 dos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, sendo que 7 destes frequentam o 2.º ciclo, 31 o 

3.º Ciclo do Ensino Básico e 18 do Ensino Secundário. A escola é constituída por um 

corpo docente de 122 professores e o corpo não docente é composto por 53 

funcionários. 
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Capítulo 2 - Metodologia de Investigação 
 

Nesta segunda parte procedemos à descrição da metodologia utilizada, 

recorrendo a um resumo da importância que o processo metodológico adotado projeta 

no decurso de toda a investigação.  

De acordo com Fânzeres (2017), a metodologia significa como utilizamos 

maneiras diferentes de fazer coisas com propósitos diferentes, isto é, maneiras de 

formular problemas, hipóteses, métodos de observação e recolha de dados, medida de 

variáveis e técnicas de análise de dados. Porém, como refere o mesmo autor, a 

metodologia inclui também aspetos da filosofia da ciência, pressupondo uma constante 

atitude crítica, sobretudo quando tal análise assume a forma de uma crítica 

epistemológica dos conceitos utilizados, no quadro de uma investigação. 

Carvalho (2008) refere que há múltiplos indicadores e variáveis qualitativas que 

se encontram, na sua maioria, no material empírico de toda a investigação científica e 

estudos aplicados, em vertentes tão distintas como as Ciências Sociais, Humanas, 

Empresariais, Biológicas, da Saúde, entre outras. Logo, é importante descrever todos os 

passos da investigação para que todos os investigadores e peritos, estudantes, 

professores, técnicos e profissionais que pretendam enveredar por um estudo similar, 

interpretando determinadas variáveis qualitativas, consigam determinar as múltiplas 

associações que se estabelecem e, assim, definir contextos de interdependência.  

No que concerne à metodologia qualitativa, Guerra (2006) considera que este 

tipo de abordagem visa compreender os fenómenos mais restritivos de um ambiente 

mais lato, numa visão holística, valorizando o respeito pelo todo social, que não se 

impõe ao individual. O mesmo autor refere ainda que quando o investigador interage, 

não o faz com um indivíduo isolado, mas fá-lo com atores que desempenham vários 

papéis diante dos outros, sendo balizados os seus comportamentos por constrangimentos 

sociais que revelam tendências complexas e interativas (sujeito versus meio social).   

Desta forma, o modelo de investigação que norteou este estudo foi baseado nos 

métodos qualitativos que sendo descritivos, deverão ser forçosamente rigorosos na 
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descrição dos dados recolhidos: transcrição de entrevistas; registos de observações; 

documentos escritos (pessoais e oficiais) e notas de trabalho de campo. 

Carmo e Ferreira (2008, pp.197-199) sustentam que este método de investigação 

pode ser:  

- Indutivo: os investigadores desenvolvem conceitos e chegam à compreensão 

dos fenómenos a partir de padrões que provêm da recolha de dados. Não 

procuram informação para verificar hipóteses. 

- Holístico: na medida em que se têm em conta a realidade global, os indivíduos 

e as situações não são reduzidos a variáveis, mas vistos como um todo e é 

estudado o passado e o presente dos mesmos. 

- Naturalista: a fonte dos dados são as situações “naturais”, os investigadores 

interagem com os indivíduos de forma discreta e natural, procurando minimizar 

ou controlar os efeitos que possam provocar nos indivíduos da investigação. 

Tentam avaliar quando estão perante a interpretação dos dados que recolheram. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, estes métodos são humanísticos uma 

vez que os investigadores estudam os sujeitos de uma forma qualitativa, tentam 

conhecê-los enquanto pessoas e experimentar o mesmo que eles na sua vida diária. Há 

um maior interesse pelo processo de investigação e não somente pelos resultados que 

dela podem advir. Sendo que as técnicas mais utilizadas neste tipo de investigação são: 

a observação participante, a entrevista em profundidade e a análise documental. 

 

2.1 - Questões orientadoras e objetivos  
 

Questões orientadoras 

 

Definido o objeto de estudo o processo de Transição para a Vida Ativa dos jovens com 

necessidades especiais a frequentarem um agrupamento de escolas do Alentejo, 

formularam-se diversas questões orientadoras do processo de investigação: 
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- Que fatores influenciam a transição plena para a vida ativa da pessoa com 

Necessidades Especiais? 

- Em que medida o apoio dado pela família e técnicos condiciona o processo de 

formação e de transição?  

- Qual a importância/papel da escola como potencializadora de uma plena 

integração/transição para a vida ativa destes jovens? 

- Qual o grau de satisfação dos jovens e família face a todo o processo de 

transição? 

- Qual é a predisposição das entidades para receber estes jovens em processo de 

formação? 

- Qual a opinião das entidades face ao “trabalho” desenvolvido pelos jovens? 

 

Objetivos 

 

Este estudo teve como principal objetivo analisar a transição para a vida ativa de 

indivíduos com Necessidades Especiais que frequentaram um Agrupamento de Escolas 

do Alentejo no ano letivo 2019/2020. 

Com esta abordagem pretendeu-se conhecer melhor esta realidade, percecionar 

que fatores podem influenciar a plena transição para o mundo de trabalho destes jovens, 

da mesma forma que se pretendeu aferir qual o peso quer dos técnicos, quer das famílias 

em todo o processo e, não menos importante, a satisfação das mesmas e dos alunos no 

decorrer de todo o procedimento. 

No que concerne às entidades, pretendeu-se durante este trabalho perceber qual a 

opinião das mesmas face ao trabalho realizado por este público, assim como a sua 

predisposição para recebê-los em formação. 

 Desta forma, foi nosso objetivo compreender a perspetiva dos diferentes 

intervenientes e ainda contribuir para determinar quais os que se consideram 

indispensáveis para que o processo de transição se faça de forma o mais adequada 

possível. 
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2.2 - Métodos de recolha de dados e Procedimentos 
 

2.2.1- Pesquisa documental 

 

Quando falamos em pesquisa documental, o investigador deverá certificar-se da 

veracidade, assim como, da credibilidade dos documentos e de cruzar as informações 

recolhidas através de outras fontes de informação. O recurso à análise de documentos 

oficiais ou pessoais pode contribuir, de uma forma excelente, para a recolha de dados. 

Desta forma e para que os objetivos propostos neste trabalho fossem atingidos 

foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica e documental, que permitiu 

aprofundar os conhecimentos teóricos para a fundamentação do mesmo. Assim, para 

além da pesquisa bibliográfica efetuada, consultou-se ainda alguma documentação 

nomeadamente os PIT dos alunos e outros documentos constantes dos processos dos 

mesmos. 

 

2.2.2 – Entrevistas 

 

De acordo com Minayo e Costa (2018), a entrevista constitui-se como uma 

conversa a dois ou entre vários interlocutores, é realizada por iniciativa de um 

entrevistador e tem o objetivo de obter informações pertinentes a determinado objeto de 

investigação.   

Esta técnica pode fornecer informações de duas naturezas: informações relativas 

a factos cujos dados o investigador poderia conseguir através de outras fontes, 

geralmente de cariz quantitativo, e sobre o que se refere diretamente ao indivíduo em 

relação à realidade que o mesmo vivenciou ou ainda sobre sua própria situação. 

Os mesmos autores referem ainda que este tipo de entrevista individual pode ser 

considerado como uma conversa que tem em vista uma finalidade, e neste sentido fala 

em alguns tipos de entrevista: entrevistas fechadas; entrevistas semiestruturadas e 
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entrevistas abertas. O tipo de entrevista utilizada nesta investigação é semiestruturado. 

Este tipo de entrevista segundo o mesmo, combina um roteiro com questões 

previamente formuladas e outras abertas, o que permite ao entrevistador um maior 

controle sobre o que pretende saber, sobre o campo, dando ao mesmo tempo espaço ao 

entrevistado para uma reflexão livre sobre os tópicos assinalados. 

Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, (2005) consideram que a entrevista orientada 

para a resposta se caracteriza pelo facto do controlo de todo o processo pertencer ao 

entrevistador. Estes autores sublinham também que este tipo de entrevista é, a maior 

parte das vezes, estruturada ou semiestruturada e é referenciada a um quadro pré-

estabelecido. O que a distingue da estruturada é o facto de, apesar de ter igualmente 

como objetivo a recolha de informações, não contempla de forma absoluta a ordem de 

aparição das informações no desenvolvimento de todo o processo da entrevista.   

Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, (2005) mencionam ainda que a entrevista é 

útil não só como complementar à observação participante, mas também necessária 

quando falamos em recolher dados válidos sobre as opiniões e crenças dos sujeitos 

observados. Contudo, no estudo que aqui se apresenta, não foi possível recorrer à 

observação. 

Foram elaborados guiões (Apêndices III, IV, V, VI) adaptados a partir dos 

utilizados no projeto de investigação sob o tema “Transição para a vida adulta de jovens 

que foram abrangidos por currículos específicos” (Santos et al., 2019 a e b) e as 

questões organizadas em diversos blocos temáticos.  

Tendo em conta que foram entrevistados quatro grupos diferentes: alunos, 

professores, encarregados de educação e empresas envolvidas no processo PIT, os 

blocos temáticos variam de acordo com esse grupo. Assim, foram elaborados quatro 

guiões destinados às diferentes fontes a inquirir. 

Os guiões dos diferentes grupos têm blocos temáticos em comum. Desta forma, 

os guiões referentes aos encarregados de educação dos alunos estão divididos em 8 

blocos temáticos. 
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Assim, no bloco A, onde é feita a justificação da entrevista, a motivação do 

entrevistado e ainda a garantia de confidencialidade e identidade de todos os 

entrevistados. 

Com o bloco B pretendeu-se elaborar o perfil do entrevistado, através dos dados 

pessoais de cada um. Segue-se o bloco C em que é feito um levantamento das 

necessidades. A preparação para a vida pós-escolar está inserida em D, no qual se 

questiona de que forma é feita essa preparação ao nível escolar. Relativamente ao tema 

E, o mesmo refere-se às competências adquiridas pelos jovens durante a preparação 

escolar. 

 No bloco temático seguinte, F, alude-se a questões do envolvimento parental em 

todo o processo de acompanhamento escolar e pós-escolar. Relativamente às 

expectativas face ao futuro, estas são contempladas no ponto G destes guiões e, 

finalmente, o último ponto destas entrevistas, H, destina-se ao encerramento das 

mesmas dando ainda lugar a aspetos que os entrevistados queiram partilhar.  

No que concerne aos guiões referentes aos docentes de educação especial, os 

mesmos têm em comum os blocos, nomeadamente os blocos A, B, C, D e E, sendo que 

as perspetivas sobre a vida pós-escolar dos jovens, está referenciada no bloco F. O 

encerramento da entrevista tem lugar no bloco G. 

Relativamente às empresas, também estes guiões têm os blocos A e B em 

comum com os anteriores. Os restantes estão divididos em: competências adquiridas 

pelos jovens durante a formação (C); vida pós-escolar dos jovens (D) e encerramento da 

entrevista (E). 

Finalmente, os guiões de entrevista aplicados aos jovens/alunos, tal como os 

acima referidos, têm em comum os temas A, B e D. O bloco temático C refere-se à sua 

formação escolar e o E às expectativas face ao seu futuro, finalizando a entrevista com 

G. 
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2.2.3- Procedimentos 

 

Após termos efetuado todas as diligências necessárias para a aplicação das 

entrevistas aos grupos de estudo, procedemos ao contacto com a direção do 

estabelecimento escolar para se expor os objetivos e a metodologia deste trabalho bem 

como solicitar autorização para a recolha de dados e a elaboração das entrevistas. As 

entrevistas foram efetuadas aos alunos que desenvolvem PIT (Apêndice IV); aos 

responsáveis pelas empresas ou instituições onde realizam os mesmos (Apêndice III); 

aos professores de educação especial que acompanham os Alunos e, ainda, aos seus 

encarregados de educação. 

Em relação aos alunos participantes no nosso estudo, foram igualmente pedidas 

autorizações e obtidas as respetivas anuências dos seus encarregados de educação a 

quem, também, foi requerida colaboração (Apêndice II). 

A aplicação das entrevistas aos professores de educação especial, foram 

realizadas pela autora deste trabalho. Relativamente às entrevistas destinadas aos alunos 

e encarregados de educação, a sua realização efetuou-se com a colaboração dos 

docentes de Educação Especial que acompanhavam os alunos. Os responsáveis pelas 

empresas/instituições responderam à entrevista no local do estágio laboral ou via 

telefone, pela mesma. 

No que concerne às entrevistas, tendo em conta que a realização deste trabalho 

coincidiu com o período de confinamento devido à pandemia (COVID 19) que assolou 

grande parte do mundo, as mesmas tiveram que ser efetuadas via internet, o que 

dificultou todo o processo. Porém, é de salientar que para as aplicar, nomeadamente as 

que eram destinadas aos encarregados de educação e aos alunos tal só foi possível, 

como já foi referido anteriormente, devido à colaboração dos docentes de educação 

especial entrevistados que acompanhavam os alunos e à coordenadora da equipa de 

educação especial que desempenhava o referido cargo à data das mesmas. 

 

 



 

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais  

66 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 
 

2.2.4 – Análise e tratamento de dados 

 

Segundo Bardin (1977, p. 31), a análise de conteúdo é um “conjunto de técnicas 

de análise das comunicações” visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção 

(variáveis inferidas) dessas mensagens. Neste sentido, é pois, nosso objetivo realizar 

inferências a partir dos dados obtidos na entrevista.  

Após a realização das entrevistas, efetuámos a transcrição das mesmas, de 

acordo com Simões (2006), a entrevista pressupõe dois atos; o de entrevistar; e o da 

transcrição sob a forma de perguntas e respostas ou de relato do diálogo estabelecido 

entre o entrevistado e o entrevistador. 

Procedemos depois à análise de conteúdo do material recolhido nas entrevistas 

(Apêndices VII, VIII, IX e X), tendo em conta a opinião de Bardin (1977) quando refere 

que, depois de registada em suporte digital, a informação recolhida pela entrevista é 

tratada com vista ao seu estudo e à redação das conclusões, conservando-se o máximo 

de informações linguísticas e para-linguísticas (prosódia, aspetos suprassegmentais). 

Segundo o mesmo autor, na análise de conteúdo é importante classificar, descrever, 

sistematizar, quantificar as categorias inseridas no corpo documental, com o objetivo de 

explicitar e sistematizar o conteúdo que é descrito nas entrevistas. 

De acordo com Esteves (2006) a categorização consiste em classificar os dados 

solicitados e reduzi-los de forma a reconfigurar o material para que se possa usar em 

determinados objetivos da investigação. A pertinência dos mesmos é revelada de acordo 

com a relação que possuem com o objeto da nossa investigação. No nosso caso, as 

categorias surgiram dos objetivos e tópicos das questões e posteriormente foram 

estabelecidas nos guiões. Através das categorias estabelecidas, o investigador procura 

inferir de forma lógica sobre o assunto da mensagem ou ainda sobre o contexto em que 

a mesma foi emitida. 

Relativamente aos dados apurados a partir das entrevistas, os mesmos foram 

analisados através de tratamento quantitativo que permitiram o tratamento e a análise do 
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número de variáveis e de observações. Baseados nesta análise efetuou-se uma estatística 

descritiva em frequências e percentagens. 

Esta análise de dados quantitativos veio permitir-nos obter indicadores que nos 

facilitaram a descrição de comportamentos e fazer inferências a partir da nossa amostra. 

Segundo Bardin (1977, pp. 101) “Operações estatísticas simples permitem estabelecer 

quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais se condensam e põem em 

relevo as informações fornecidas pela análise.” 
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Capítulo 3 - Participantes 
 

A amostra deste estudo compreendeu os principais intervenientes nos Processos 

de Transição para a Vida Ativa numa escola do Baixo Alentejo, no ano letivo 

2019/2020, foi assim constituída por: sete alunos com necessidades especiais 

abrangidos pelo Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, a desenvolver um Plano Individual 

de Transição (PIT), no art.º 2; os seus Encarregados de Educação (5) ; os Professores de 

Educação Especial (3) destes Alunos; e os Representantes das Empresas/Instituições (7) 

onde se realizaram os projetos de Transição, num total de 21 participantes. 

 

Gráfico 1 – Caracterização do grupo de estudo 

 

Alunos 

 

Fizeram parte da constituição do grupo de estudo deste trabalho 7 alunos com 

necessidades especiais a participar em Planos Individuais de Transição e matriculados 

no estabelecimento de ensino da rede pública da zona de Baixo Alentejo. Estes alunos 

situavam-se na faixa etária de dezasseis a dezanove anos de idade, conforme demonstra 

o Gráfico 2. A escola à qual se refere este estudo integra no total 12 alunos a 

Empresas; 7 

Alunos; 7 

Docentes; 3 

Enc. 
Educação; 5 
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desenvolver PIT. Foram inquiridos sete alunos, sendo cinco do sexo feminino e dois do 

sexo masculino.   

 

Gráfico 2 – Relação das idades dos alunos 

No que se refere ao início dos apoios da educação especial, quando 

questionados, 28% afirmam não se recordar, porém 29% dizem ter sido no primeiro e 

quinto ano de escolaridade e os restantes 14% indicam o terceiro ano. 

 

Gráfico 3 – Ano em que iniciaram os apoios 
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Docentes 

 

Relativamente aos três docentes entrevistados, de referir que a 

professora/coordenadora de Educação Especial possui formação especializada em 

Educação Especial no domínio Cognitivo e Motor, tendo como formação de base 

Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas na variante de Português/Francês. 

Exerce funções de docente há dezanove anos, exercendo pela primeira vez, funções de 

professora de Educação Especial no ano letivo de 2014/2015.  

O docente do sexo masculino entrevistado também possui formação 

especializada em Educação Especial, exercendo estas funções desde há 8 anos, tendo 

como formação base Licenciatura em ensino dos 1º e 2º ciclos do ensino básico, 

variante de Educação Visual e Tecnológica. 

  A terceira docente inquirida é especializada, possui pós-graduação em Educação 

Especial e a sua formação de base, Licenciatura em ensino dos 1º e 2º ciclos do ensino 

básico, variante de Educação Visual e Tecnológica. A docente está no ativo há 22 anos, 

sendo desde há 8 anos como docente de educação especial. 

 Os três docentes entrevistados situam-se na faixa etária entre os 40 e os 50 anos. 

 

Encarregados de Educação 

 

Relativamente aos pais/encarregados de educação, de entre 5 entrevistados, 

apenas 1 pai (sexo masculino) respondeu à entrevista, pois, na maioria das vezes são as 

mães que vão à escola e, consequentemente, são os encarregados de educação dos seus 

educandos. Desta forma, foram elas que se apresentaram mais dispostas a colaborar 

neste estudo. Julgamos que se prende com o facto de regra geral, o cargo de 

encarregado de educação ser deixado à responsabilidade da mãe.  

De acordo com Montandon (1996) quando aborda esta questão dos contactos 

entre a família e a escola, aponta a mãe como quem assume a maior parte dos contactos 
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com os professores, mais acrescenta que apesar de as mães possuírem, cada vez mais, 

uma atividade profissional fora da família, isto não as impede de estar mais presentes na 

vida escolar dos seus filhos, mais do que os pais. 

Como podemos observar no Gráfico 4, no que concerne às idades dos 

encarregados de educação pudemos aferir que nenhum deles tem menos de 40 anos e 

que 4 se situam entre os 40 e os 49 anos, os restantes (1) entre os 50 e os 59anos. 

 

Gráfico 4 – Idades dos Encarregados de Educação 

Relativamente às habilitações dos encarregados de educação e, como podemos 

observar no Gráfico 5, a maioria dos pais possui habilitações ao nível do ensino básico 

(3), com igual número (1) surgem os pais com curso superior e terceiro ciclo. 
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Gráfico 5 – Habilitações dos Encarregados de Educação 

 

De entre os entrevistados as profissões variam entre: técnica de contabilidade 

(1); cozinheira (1); trabalhadores por conta de outrem (2) e doméstica (1). 

 

Gráfico 6 – Profissões dos Encarregados de Educação 
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Empresas 

 

Quanto à caracterização das entidades que recebem os jovens, as mesmas 

distribuem-se pela rede empresarial da sede do concelho. De salientar que os maiores 

recetores destes jovens são a própria escola e o município, como se pode observar no 

gráfico 7, o que se deve também à dificuldade de encontrar o local ideal para 

desenvolver as atividades do PIT. 

 

Gráfico 7 – Entidades onde se desenvolvem os PIT 

 

 

Gráfico 8 - Idade dos orientadores 
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Quando se procedeu às entrevistas nas entidades, nomeadamente aos 

funcionários que desempenharam as funções de orientadores/tutores dos alunos no 

posto de trabalho, chegou-se à conclusão que as idades dos mesmos variam entre os 40 

e os 49 (4) e entre os 50 e os 59 anos (3).  
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Capítulo 4 - Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes às entrevistas feitas 

aos encarregados de educação, aos alunos, aos professores e às empresas e/ou 

instituições. 

Inicialmente, podemos encontrar os dados obtidos nas entrevistas feitas aos 

encarregados de educação. Seguidamente, os resultados das entrevistas aos diferentes 

grupos. Os dados estarão organizados por tabelas e/ou gráficos, por forma a facilitar a 

sua leitura. 

No que diz respeito aos resultados obtidos foram calculadas as frequências e 

percentagens dadas a cada resposta. Assim, desta forma, ter-se-á uma visão mais 

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

 

4.1 - Apresentação dos resultados 
 

Encarregados de Educação 

Caraterização das necessidades 

Quando questionados sobre em que ano foi o seu educando referenciado/a para 

Educação Especial, a maioria dos pais (60%) afirma não se recordar, somente 40% 

refere o ano específico. 

 

Gráfico 9 – Ano de referenciação dos alunos 
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 À data da referenciação, de acordo com os docentes de educação especial, os 

alunos (4) foram referenciados aquando da sua entrada para o segundo ciclo, com cerca 

de 10 anos. Julgamos que a razão para a maior parte (3) dos encarregados de educação 

não se lembrar de quando o seu educando iniciou o apoio da equipa de educação 

especial se deve precisamente à grande mudança que se dá aquando da transição de 

ciclo. Face ao acréscimo de docentes e de disciplinas parece-nos que se torna um pouco 

difícil, para os encarregados de educação e para os alunos, percecionar todas as 

mudanças, nomeadamente o apoio especializado que é prestado na educação especial. 

De referir que 1 dos alunos foi referenciado quando ainda frequentava o 1.º ciclo. 

Gostaríamos ainda de salientar que apesar dos encarregados de educação terem 

de ser consultados aquando desta mudança, muitos parecem não percecionar que estão 

perante um apoio diferente dos que eram prestados até aí, da parte de outros docentes 

que não o titular de turma, apoios estes que se revestiam em forma de coadjuvações, 

tutorias, Ninhos, entre outros. 

 

Preparação para a vida pós-escolar 

 

Ao inquirirmos os encarregados de educação sobre a sua participação na escolha 

da área ou local/entidade para desenvolver o seu PIT, um dos inquiridos (20%) 

respondeu que não foi consultado aquando da escolha da área ou local referindo que: 

“Deixei que os professores fizessem o melhor.” Os restantes encarregados de educação 

responderam que foram ouvidos aquando dessa escolha, referindo que: “Sim, participei 

na escolha do local”; “Sim, reuni com o professor de educação especial e tentámos 

escolher a melhor opção”; “Sim, participei em todas as reuniões e dei sempre o meu 

parecer”. 
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Gráfico 10- Participação dos EE na escolha dos locais de estágio. 

 

 Quando questionados os encarregados de educação sobre a sua participação na 

escolha dos locais/entidades para a realização dos estágios, eles assumem com maior 

concordância que foram tidos em conta alguns aspetos considerados muito importantes 

para os jovens, nomeadamente: as necessidades individuais dos mesmos; os interesses e 

expectativas quer do jovem quer da sua família, bem como o envolvimento do jovem na 

comunidade local. 

Os mesmos referiram ainda: “É importante que gostem do local”; “Que 

aprendam coisas importantes para o seu futuro.” 

Santos et al. (2019a) salientam que é importante que estes jovens desenvolvam 

as suas aprendizagens em diversos contextos, com tarefas diferenciadas e desafiantes 

que no futuro lhes permitam um aumento não só das suas capacidades intelectuais, mas 

também sociais e práticas. 
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Gráfico 11-Aspetos considerados no planeamento do estágio 

 

Com relação ainda à sua participação aquando da escolha/seleção do local onde 

desenvolver o PIT, todos os encarregados de educação referem ainda que foram tidos 

em conta aspetos como: as necessidades individuais do jovem, os seus interesses e 

expectativas, assim como da sua família e ainda o envolvimento do jovem na 

comunidade. 

Este último aspeto, o envolvimento do jovem na comunidade, parece ser uma 

preocupação de todos os encarregados de educação que referem que este ponto é muito 

importante para o futuro dos mesmos. As atividades de socialização são de particular 

relevância no que concerne a dimensão da qualidade de vida de qualquer indivíduo, 

logo não é diferente para estes jovens com necessidades especiais.  

As famílias, também para estes jovens, constituem-se como o espaço por 

excelência onde cada indivíduo aprende a interagir com os outros, contribuindo, assim, 

para a socialização de todos os seus membros (Relvas, 1996). Independentemente da 

idade, precisam de oportunidades para desenvolver as suas competências interativas, 

comunicativas e sociais. O conjunto de competências bem desenvolvidas, a sua 

utilização sistemática e a construção de relações de amizade farão com que estes jovens 

sejam socialmente mais integrados. 

5 5 5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

As necessidades 
individuais do jovem  

 O interesse e 
expectativas do 
jovem e família            

O envolvimento do 
jovem na 

comunidade 



  

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais 

79 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 

Competências adquiridas e a adquirir pelo jovem 

 

Todos os encarregados de educação são unânimes em referir que foram 

acompanhando o decorrer das atividades do PIT dos seus educandos através da escola, 

mais concretamente através dos professores de educação especial responsáveis pelos 

seus educandos. Também consideram que as competências que os jovens vêm 

adquirindo ou que adquiriram ao longo do seu estágio são muito importantes e as mais 

adequadas para a sua vida futura, como podemos observar no gráfico 12. Referindo que 

as atividades foram escolhidas não só de acordo com as suas preferências como também 

de acordo com as suas competências. Porém, 20% (1) dos encarregados de educação 

refere que apesar de considerar que as competências são adequadas: “As opções (…) 

para os estágios são limitadas pelo que nem sempre podemos escolher o que os 

prepararia melhor. Contudo, ajuda em alguns aspetos como na integração deles na 

comunidade.” 

 

 

Gráfico 12 - Adequação das competências face à vida atual e futura 

 

Quando questionados quanto às experiências educativas/formativas que tiveram 

mais impacto no/a jovem, os encarregados de educação consideram que existem alguns 

aspetos que se consubstanciaram como muito relevantes para a vida futura destes 

jovens, nomeadamente o facto de estarem integrados profissionalmente; de se 
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mostrarem mais autónomos, referindo que: “Tem de se desenrascar sozinho.”. Outros 

salientam que os jovens aprenderam a relacionar-se melhor com as pessoas, mostrando-

se mais calmos e demonstrando ouvir melhor as instruções que lhes são dadas e, 

consequentemente, o seu comportamento melhorou. Todos os encarregados de educação 

referem, no entanto, que as experiências que tiveram mais impacto na vida dos jovens 

foram as que foram trabalhadas ao nível da participação e dos relacionamentos em 

contexto de trabalho. De acordo com os mesmos, foi o que contribuiu mais para uma 

melhoria significativa no comportamento dos jovens, assim como para uma maior 

inclusão social. 

 

Envolvimento parental no projeto de vida 

Relativamente ao envolvimento parental no projeto de vida dos seus filhos, 

quando questionados sobre as necessidades dos jovens, todos referem necessidades do 

foro académico, somente 1 encarregado de educação (20%) refere que o seu educando 

atualmente é perfeitamente autónomo. Desta forma, como se pode observar no gráfico 

13, 3 dos encarregados de educação (60%) refere que as necessidades do seu educando 

são saber ler e escrever melhor e 1 (20%) necessidades ao nível do desenvolvimento da 

linguagem. 

 

 

Gráfico 13 - Necessidades atuais do educando 
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No que concerne a atividades desenvolvidas fora do espaço escolar, a maioria 

dos encarregados de educação referem que os jovens desenvolvem algum tipo de 

atividade física, como podemos constatar pela observação do gráfico 14, 

nomeadamente: natação (1), futebol (1), atletismo (1), andar de bicicleta (1). Somente 1 

encarregado de educação menciona que a atividade praticada e preferida do jovem é 

jogar computador e ver televisão. 

 

Gráfico 14 -Atividades praticadas e preferidas pelos jovens 

 

Como se podemos observar no gráfico 15, de entre os inquiridos, somente 2 dos 

inquiridos menciona que as saídas dos seus educandos são maioritariamente para 

passear, enquanto 3 afirmam que os mesmos frequentam espaços públicos quando vão 

às compras ou para provas desportivas. 

 

Gráfico 15 – Frequência de Espaços Públicos 
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Expectativas e planeamento do futuro 

 

Relativamente às expectativas e planeamento do futuro destes jovens, todos os 

pais mencionaram, como extremamente importante, a inserção dos mesmos na vida 

profissional, referindo: “Gostava que viesse a trabalhar num restaurante ou num hotel”; 

“gostava que conseguisse acabar o 12.º ano e tirasse um curso ou encontrasse um 

trabalho do seu agrado.” No entanto, para além da preocupação com a inserção no 

mundo do trabalho, é interessante verificar que apenas um dos pais (20%) refere a 

importância da parte académica para preparar o desenvolvimento pessoal e social, o 

mesmo refere: “gostava que aprendesse a ler, escrever e contar melhor, para que 

conseguisse encontrar um trabalho do seu agrado.” 

O que acontece, com alguma frequência, é que a formação, o desenvolvimento 

do PIT, assume um papel de potenciador de novas oportunidades, mas na realidade, os 

pais não parecem encará-lo como sendo alguma garantia de futuro ou de inclusão no 

mercado de trabalho. Por outro lado, quando observamos o sistema educativo 

português, verificamos que o mesmo assenta numa escolarização fortemente académica 

com pouca relação com uma inserção profissional. Para além disso, as vias alternativas 

ao nível do ensino secundário (ensino técnico-profissional e tecnológico) que acabam 

por estar mais voltadas para esta problemática, assumem menor valia social. Assim, é 

perante estas possibilidades que devemos ter em conta as oportunidades destes jovens 

acederem/conseguirem (a) um emprego.  

 Sendo que a situação para os jovens sem problemas/deficiência já se constitui 

de alguma forma complicada para aceder ao mercado de trabalho, tudo se agrava 

quando se trata daqueles que têm algum tipo de deficiência. De acordo com dados da 

União Europeia (Afonso, 2005), cerca de 14,5% dos seus ativos (idades compreendidas 

entre os 16 e os 64 anos) referem alguma forma de deficiência, o que significaria à data, 

no conjunto dos 25 países, cerca de 40 milhões de pessoas. Perante tais factos, estamos 

face a algo que implicaria, necessariamente, a definição de políticas importantes e 

urgentes. Esta parece ser a preocupação comum a todos os encarregados de educação 

inquiridos, o futuro dos seus educandos no mercado de trabalho. 



  

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais 

83 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 

 Se refletirmos que todos defendemos uma escola cada vez mais inclusiva, não 

nos parece plausível chamá-la assim, uma vez que aparentemente a inclusão parece 

terminar nela, pois raramente existem saídas suficientes e adequadas para os jovens que 

a frequentaram.  

Quanto à vida atual do jovem, os encarregados de educação fazem uma 

avaliação positiva da mesma, um (20%) refere que a consideram satisfatória, enquanto 

dois referem que consideram que os filhos são felizes, gostam da escola e de ajudar os 

outros. Apesar de os restantes dois também considerarem que a vida dos seus educandos 

é satisfatória, salientam o medo e a apreensão por que os jovens e as suas famílias estão 

a atravessar nestes tempos de pandemia, mencionam que: “Agora que ficou sem a 

escola por causa do vírus, anda mais triste e preocupado.” e “A minha avaliação é 

positiva, está a terminar e o medo agora é com o COVID e o que fazer depois de 

terminar a escola.”. 

 

 

Gráfico 16 – Grau de satisfação dos jovens 

Inquirimos os encarregados de educação quanto à mudança, ou não, da dinâmica 

familiar após o desenvolvimento do PIT e, como podemos observar no gráfico 17, 40% 

(2) dos inquiridos responderam que sim, salientando que: “Sim, o (aluno B) começou a 

ser mais responsável e a interessar-se pelas lides da casa.” e “Está mais responsável e 

atento desde que esteve a desenvolver o PIT.”. Estes fatores vieram alterar a forma de 

estar e o comportamento dos jovens em casa e com a família. 
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No entanto, 60% (3) responde que não notou qualquer mudança na dinâmica 

familiar, mencionando que: “Não, (aluno D) sempre foi bastante calma e amiga de 

ajudar em casa.”; “Não, como não havia nenhum problema na nossa dinâmica familiar, 

nada mudou com o início do PIT.”. 

 

Gráfico 17 - Alterações na dinâmica familiar após a aplicação do PIT 

 

Alunos 

No que concerne às dificuldades de aprendizagem, de entre os 7 alunos 

inquiridos, a maioria (4) refere que a sua maior dificuldade se prende com a 

interpretação e com a leitura. Os restantes três salientam dificuldades ao nível do 

cálculo e da escrita, mencionando ainda que: “Não me dou nada com os números.” e 

“Detesto matemática, não percebo nada”. 

 

Gráfico 18 – Dificuldades de aprendizagem 
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Quanto às suas preferências, no que concerne a escola, os inquiridos referiram 

que o que mais gostam na sua escola são: 4 referem os amigos (44%), seguido por 4 que 

mencionam os professores e aulas de Desenvolvimento Pessoal e Social (22% cada um) 

e, por último um refere as aulas de Educação Física (11%).  

 

Gráfico 19- Preferências escolares dos alunos 

 

No que diz respeito ao que gostam menos, três dos alunos mencionam que o que 

gostam menos são as aulas de matemática, um refere o horário, um segundo, algumas 

aulas, e o outro o horário das aulas. De sublinhar que um aluno mencionou não gostar 

de “guerreias” ou confusões:” Gosto muito pouco de guerreias saio logo dali”. 

 

Gráfico 20 – O que gostam menos na escola 
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Um dos aspetos que julgámos importante aferir foi o local onde os alunos 

desenvolveram o seu PIT. Após a aplicação das entrevistas aos sete alunos, pudemos 

constatar que 4, a maior percentagem 57%, acaba por desenvolver as suas atividades 

dentro da própria escola nos diversos serviços, tais como: bar, reprografia e portaria. A 

outra grande recetora dos inquiridos é a autarquia, com uma percentagem de 29% (2). 

Tal como podemos ver no gráfico 21, existe uma pequena percentagem, cerca de 14% 

(1) são colocados numa empresa local em franca expansão na região. 

 

 

Gráfico 21 – Locais onde desenvolveram o PIT 

 

Quando se lhes perguntou sobre a sua capacitação atual para 

enfrentar/desenvolver as tarefas do dia-a-dia, os alunos foram unânimes em afirmar que 

se sentem mais capacitados para as desenvolver e que o seu estágio contribuiu para isso. 

Alguns alunos referem que: “Desde que fiz o estágio sou capaz de fazer mais coisas”; 

“Agora faço mais coisas”. 

Sendo que os alunos afirmam que não só se sentem mais capacitados, como 

também que realizam mais tarefas. Assim, quando inquiridos sobre quais as tarefas que 

realizam diariamente, os mesmos, na sua grande maioria (7), parece dar grande 

importância a tarefas de rotina de higiene e de entretenimento como ver televisão e 
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jogar no computador (7). Somente 2 mencionam passar algum tempo entre os hobbies e 

ajudar nas tarefas de casa. De salientar que só 2 responderam dedicar alguma parte do 

seu dia ao estudo ou a fazer trabalhos. 

 

Gráfico 22 – Atividades diárias 

 

  No que concerne ao seu dia a dia, fora do ambiente escolar, quando questionados 

sobre se possuem amigos fora do seu ambiente escolar, todos são unânimes em 

responder que sim (100%). Porém, quando a pergunta se estende às saídas para 

encontrar esses mesmos amigos, um dos inquiridos reponde que não sai de casa para se 

encontrar com os amigos, os restantes 6 afirmam sair de casa para conviver com 

amigos. Todos os jovens referem que frequentam locais públicos, tais como: cinemas, 

bares e espetáculos, mas  fazem-no com a família. 

Como é próprio dos jovens, todos têm sonhos e idealizam uma vida quando 

forem mais velhos. Quando questionados sobre que sonhos tinham em criança, 3 dizem 

que não se recordam. Porém, os restantes mencionam o sonho de ser enfermeira (1), 

praticar atletismo (1), ser jogador de futebol (1) e empregado de mesa (1). 
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Gráfico 23- Sonhos em criança 

 

Contudo, relativamente ainda a este assunto, quando questionados sobre quais os 

sonhos que realizaram, somente um aluno refere ter conseguido realizar o seu sonho de 

criança, desenvolver a atividade desportiva de atletismo. Todos os restantes, 4, 

mencionam que não conseguiram realizar nenhum dos seus sonhos e 1 simplesmente 

não responde. 

 

Gráfico 24 – Sonhos realizados 
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Empresas 

 

Relativamente às empresas, quando as mesmas foram questionadas sobre a 

existência de trabalhadores com algum tipo de incapacidade, 4 dos entrevistados, 

afirmaram a existência destes trabalhadores na sua empresa e 3 não.  

De entre as entidades que afirmam possuir trabalhadores com algum tipo de 

incapacidade, 1 dos inquiridos refere não saber qual é o tipo de incapacidade dos 

referidos trabalhadores e 2 afirmam tratar-se de incapacidades do foro mental e 1 motor. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 – Trabalhadores com deficiência            Gráfico 26 – Tipo de deficiência 

 

De acordo com todos os entrevistados, estas entidades colaboram com a escola 

há mais de 4 anos e 6 das mesmas afirmam que já apoiaram mais de cinco alunos ao 

longo destes anos, a outra entidade refere que apoiou 1 aluno. Todas as entidades são 

unânimes quando referem que o tipo de incapacidade dos alunos apoiados é intelectual 

(100%). 
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Gráfico 27 – Alunos apoiados 

Atualmente 1 das entidades menciona ter somente um aluno em processo de PIT 

e 2 referem que atualmente têm 3 alunos cada. De salientar que estas entidades que 

afirmam ter 3 alunos a realizar o PIT, são o município e a escola que, por agruparem 

diversos serviços (reprografia, biblioteca, bar), conseguem prestar apoio a um maior 

número de alunos ao mesmo tempo. 

Quando abordados sobre se esta experiência se constitui ou não como uma mais- 

valia para a empresa, todos foram unânimes em afirmar que sim, porém, referem que 

nem sempre é fácil: “É uma mais-valia, mas é muito difícil na medida em que são 

crianças com muita dificuldade apesar de demonstrarem algum interesse. Precisam de 

muita atenção”. 

Outros afirmam que “…é uma mais-valia para os dois lados, a (…) precisava 

muito. Ao nível do trabalho era muito desenrascada. Cresceu como mulher no seu dia-a-

dia, na sua rotina diária. A escola começou a ver que ela era capaz, o que melhorou a 

sua autoestima.” 

Referem ainda que é uma mais-valia também para a própria entidade recetora na 

medida em que: “(…) permite-nos ajudar no desenvolvimento de cada aluno ajudando-

os a encarar a vida ativa do mercado de trabalho. Também permite que os nossos 

colaboradores experienciem relações afetivas e entreajuda, colaborando neste processo 

de aprendizagem.” 
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As entidades parecem entender que há uma reciprocidade nesta ajuda e 

colaboração em que ambas as partes saem vitoriosas referindo que: “Acaba por ser bom 

para eles e para nós, aprendemos a ser melhores uns com os outros.” 

Todos referem que tem sido uma experiência muito positiva e embora seja um 

grande desafio receber estes alunos nas empresas, todos eles se mostram recetivos à 

ideia de continuar a aceitar estes estágios no futuro. Como pontos positivos os 

empresários que recebem estes jovens nas suas empresas mencionam que esta 

experiência os tornou mais pacientes, compreensivos e tolerantes face às suas 

necessidades e problemáticas. Apesar disso, algumas entidades demonstram alguma 

preocupação com o tempo “perdido”, como um dos pontos menos positivo, na medida 

em que segundo os mesmos “perdemos muito tempo a ensinar e a repetir sempre a 

mesma coisa”, o facto de estes alunos exigirem muita paciência e atenção redobrada e 

de alguma forma “atrasarem” o trabalho que tem que realizar diariamente. 

De acordo com Correia (2013), a colaboração é um processo interativo, através 

do qual os intervenientes, que possuem diferentes experiências, encontraram soluções 

para problemas mútuos. Refere ainda que a colaboração requer confiança e respeito de 

ambas as partes, baseado em valores de partilha, de confiança e respeito entre todos. 

Desta forma, a colaboração entre as partes, empresas alunos e escola, faz com 

que haja uma maior facilidade para que os alunos consigam atingir os objetivos 

delineados no início do processo de PIT. É neste sentido que os 6 dos 7 inquiridos 

sublinham que os alunos conseguem atingir os objetivos referidos e delineados no início 

do processo de PIT, salientando, porém que apesar de alguns necessitarem de mais 

ajuda, acabam por obter sucesso.  

De acordo com Santos et al. (2019a), o indivíduo tem de enfrentar ao longo da 

sua vida várias transições que requerem competências adaptativas e a transição para um 

período pós-escolar é muito importante para que consigam construir uma vida 

autónoma, tão necessária a todos os seres humanos e que se concretiza através não só 

das atividades familiares e sociais como também das atividades laborais. E é neste 

sentido que é tão relevante este apoio que as entidades prestam aos alunos para que 

estes consigam atingir os objetivos traçados desde o início de todo o processo. Para 

além disso não podemos deixar de referir que estes jovens se constituem como uma 
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mais-valia para as entidades na medida em que contribuem para o crescimento pessoal e 

social das mesmas e dos seus trabalhadores que aprendem a lidar com a diversidade e 

com as problemáticas apresentadas. 

Os mesmos autores referem ainda que o primeiro passo para a construção de 

ambientes inclusivos é permitir que cada um aprenda ao seu ritmo e de acordo com as 

suas capacidades. 

No que concerne ao sucesso/insucesso das atividades em contexto de trabalho 

(Gráfico 28), quando inquiridas sobre este tema 71 % (5) das entidades recetoras de 

jovens referem não ter tido casos de insucesso na medida em que consideram que cada 

um dos jovens que receberam atingiu os objetivos ao seu ritmo. Algumas destas 

entidades sublinham que os jovens adquiriram hábitos que souberam transpor para casa, 

hábitos como arrumar as suas coisas e ajudar nas tarefas domésticas familiares. 

Quanto aos casos de insucesso, 29% (2) dos inquiridos consideram ter tido casos 

de insucesso devido à falta de interesse e empenho dos jovens. Estas entidades 

mencionaram: “Tivemos casos de insucesso, alunos de etnia cigana que não possuindo 

habilitações como ler e escrever, aliada à falta de vontade de aprender foram casos de 

insucesso e não resultou.” 

Ainda relativamente aos casos de insucesso, as entidades referem como principal 

fator a falta de disponibilidade para aprender uma atividade, segundo os mesmos: “são 

jovens de outras culturas que não estão interessados em aprender uma atividade ou 

profissão.”. 
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Gráfico 28 - Casos de insucesso / sucesso de jovens na empresa 

Relativamente aos casos de sucesso, quando questionados sobre quais as razões 

que julgam ter levado ao sucesso, as entidades referem que o mesmo se deveu ao facto 

de se sentirem à vontade com os orientadores, “Porque esteve sempre à vontade, o facto 

de estar habituada a jovens destas idades, e porque eu gosto de ajudar e de colocar as 

pessoas à vontade.”. Os orientadores mencionam ainda que o relacionamento 

interpessoal na empresa contribui em muito para o sucesso, “Relacionamento pessoal 

com as colegas de trabalho, melhorou a sua autoestima face aos colegas na escola.”. 

Salientam ainda que “O estar. O vir trabalhar. O cumprir horários e ter 

responsabilidades. O sentirem-se úteis com atividades que conseguem realizar. O 

crescerem num ambiente diferente. Terem outras conversas e vivências” em tudo 

contribuiu para que fossem casos de sucesso. De acordo com as entidades, estes fatores 

foram fulcrais e fizeram com que os jovens colaborassem e desenvolvessem as tarefas 

de forma gratificante. 

Durante o processo de transição existem alguns fatores, algumas estratégias que 

são utilizadas, quando questionados sobre este tema as entidades responderam que uma 

das estratégias mais utilizadas é com base na “conversação positiva” e não pressionar os 

jovens durante a realização das atividades, segundo os mesmos: “Trabalhar sempre sob 
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vigilância, usar a estratégia da conversação positiva para que o aluno consiga 

desenvolver as tarefas.”; “Falar com a aluna de forma a não a pressionar, utilizar a 

promoção da autoestima na realização das suas tarefas.”. 

Para outras entidades a importância das estratégias recai sobre a transmissão de 

conhecimentos que deve ser feita aos jovens, aproximando-as o mais possível da 

realidade para que as possam aplicar no seu dia-a-dia. De acordo com as mesmas: 

“Devemos comparar/aproximar as atividades com a vida ativa, fazê-los ver que é 

importante cumprir horários.”; “As estratégias passam por passar conhecimentos ao 

nível das regras: de higiene, de atendimento, etc. Fazê-los compreender que as pessoas 

(nós, orientadores) dizem as coisas para ajudar.”. 

Ainda relativamente a todo o processo de integração e formação destes jovens, 

quando inquirimos as empresas face a alteração ou alterações que fariam em todo o 

processo, quer a nível das políticas, quer a nível das práticas, por forma a otimizar o 

processo e os resultados, as mesmas sugerem algumas propostas, porém há uma que 

parece obter unanimidade entre os inquiridos, os horários de trabalho e a duração da 

formação. De acordo com os inquiridos as mudanças podiam ser efetuadas “Ao nível 

dos horários, devia ser mais compatível com o que é realizado pelas funcionárias 

beneficiava ambos os lados.”, outros referem que “Ao nível das práticas, os horários de 

trabalho deviam ir mais de encontro com os que eram praticados na empresa.” e ainda 

“Um aumento do horário de formação, para que possa estar em contacto com outros 

serviços para mais tarde os conseguir realizar.”. 

 

4.2 - Discussão dos resultados 
 

As entidades afirmam que um dos fatores para o sucesso é o relacionamento 

pessoal que estes jovens têm com os colegas, realçam que a empatia e a interação 

com os outros trabalhadores melhoram a sua autoestima, não só no desenvolvimento 

das suas tarefas como junto da comunidade. Esta opinião é partilhada pelos 

encarregados de educação que salientam que uma das experiências mais importantes 

para os jovens foi no âmbito dos relacionamentos interpessoais.” As experiências que 
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tiveram mais impacto, as mais importantes foram as trabalhadas ao nível da 

participação e relacionamento em contexto de trabalho.” E ainda “Conviver com 

outras pessoas deixou-o mais confiante. Tem mais à vontade para trabalhar.”  

 Da mesma forma, quando questionados sobre se estas experiências 

educativas/formativas do/a jovem a/o ajudaram a uma maior inclusão social, os 

mesmos foram unânimes a responder não só que sim, mas que os seus educandos se 

mostraram mais “abertos” para se relacionarem com outras pessoas. 

As entidades recetoras destes jovens também referem como sendo um fator 

importante para a plena transição a forma como se transmitem os conhecimentos 

durante a formação dos mesmos: “É importante comparar / aproximar as atividades 

com a vida ativa; Fazer ver que é importante cumprir prazos; Trabalhar as relações 

interpessoais.” e ainda “Devem trabalhar como se fossem trabalhadores normais, para 

se habituarem a como é lá fora”. 

Assim, julgamos que é fulcral que o PIT seja realista tanto quanto possível e tal 

como refere Fânzeres (2017), que o mesmo deve ser realista quer no que se refere às 

condições da pessoa como do meio ambiente bem como dos serviços necessários e 

disponíveis.  

Um outro fator que surge como essencial para uma plena transição consiste na 

rede empresarial existente na zona, apesar de estarmos perante uma zona em franca 

expansão a oferta não se constitui muito diversificada. Este fator é salientado por 

alguns encarregados de educação que referem: “As opções na localidade “A” para os 

estágios são limitadas pelo que nem sempre podemos escolher o que os prepararia 

melhor, contudo ajuda em alguns aspetos”. Fânzeres (2017) refere que este 

instrumento de planificação e ação (PIT) deve incluir ou ser antecipado por um 

programa de orientação profissional que facilite as escolhas vocacionais e informe a 

pessoa de aspetos profissionais relevantes e significativos. Informação que não se cinge 

às competências necessárias para desempenhar papéis em determinada área profissional, 

mas problematize aspetos como o mercado de trabalho, as possibilidades de formação e 

as capacidades / potencialidades do aluno, bem como o envolvimento efetivo desse 

aluno e da família em todo o processo. 
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Ainda relativamente aos fatores que podem influenciar a plena transição, é 

referido pelas entidades a duração do tempo do desenvolvimento do PIT. Algumas 

entidades sugerem que é necessário um maior investimento ao nível da duração deste 

processo: “A duração da formação é pouco tempo. Precisam de mais tempo para 

terem mais oportunidades de emprego.” Este fator é salientado pelas entidades 

quando questionadas sobre que alteração fariam em todo o processo, por forma a 

otimizar o processo e os resultados e as mesmas mencionam: ”Ao nível das práticas, 

os horários de trabalho deviam ir mais de encontro com os que eram praticados na 

empresa.”; “Ao nível dos horários, devia ser mais compatível com o que é realizado 

pelas funcionárias beneficiava ambos os lados.” e ainda “Ao nível das práticas, os 

horários de trabalho deviam ir mais de encontro com os que eram praticados na 

empresa.”. 

 Nesta altura importa refletir se o apoio dado pela família e pelos técnicos pode 

ou não condicionar o processo de formação e de transição. De acordo com Fânzeres 

(2017), o processo de transição deve ser uma parceria que envolve não só a pessoa com 

necessidades especiais, mas também a sua família, os serviços locais, a escola, os 

docentes e os elementos das equipas governamentais que apoiam a transição dos jovens 

para a vida adulta. Mendes (2010) também refere que, sendo um processo complexo, 

requer que todos os envolvidos participem de uma forma ativa, partilhando 

responsabilidades que permitam assegurar o sucesso de todo o processo. O autor realça 

ainda que somente sob um espírito de colaboração total é possível preparar os jovens 

para um bom desempenho face ao mercado de trabalho. A mesma opinião parecem ter 

os nossos inquiridos quando questionados sobre este tema, as entidades são unânimes ao 

acordar na grande importância que assume o acompanhamento dos docentes de 

educação especial para que todo o processo decorra da melhor forma possível. Algumas 

entidades referem: “O apoio era prestado pela equipa de Ensino Especial, mas devia 

ser mais assíduo, mais regular” e que “o constante acompanhamento por parte dos 

professores responsáveis é uma das coisas mais importantes.”. É ainda mencionado 

por uma das entidades que “Devia de haver reuniões quinzenais para que se possa 

discutir formas de atuar, insistência de tarefas, procedimentos a efetuar”, mostrando 

mais uma vez a importância que o apoio dos técnicos possui para o decorrer da 

formação destes jovens. 
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Todo o processo de transição deve ter como preocupação principal a preparação 

dos jovens para uma vida adulta de qualidade. Estes alunos precisam de ser preparados, 

não só ao nível académico e profissional, como também ao nível do desenvolvimento 

das suas competências sociais, o que lhes permitirá uma melhor adaptação a ambientes 

diferenciados. No entanto, por vezes a preparação destes jovens em contextos muito 

protegidos, artificiais, leva a que as exigências que lhes são feitas não estejam de acordo 

com as do mercado de trabalho bem como do contexto social (Soriano, 2006). Desta 

forma é crucial que os programas de transição sejam cada vez mais objetivos de forma a 

desenvolver a sua autonomia e a sua autodeterminação. 

Quanto à participação das famílias em todo o processo de transição, os 

docentes de educação especial referem que “A maior parte dos pais, encarregados de 

educação e tutores participam e colaboram com a comunidade escolar.”. Salientando, 

porém, que há situações complicadas, no seio destas famílias que na sua maioria são 

pouco estruturadas. Os docentes parecem concordar que apesar dos encarregados de 

educação se envolverem ativamente no processo de integração dos seus educandos e 

na construção do PIT, esta situação varia de acordo com as famílias. Desta forma, 

parece ser consensual a opinião de que “a maioria é “cooperante e participativa, 

contudo há casos em que a família não é atenciosa no tratamento, não cumpre com o 

que lhes é solicitado em termos de controlo de assiduidade.”. 

Depois da reflexão que foi feita ao longo deste estudo sobre a importância da 

escola e dos docentes em todo o processo de transição, a mesma foi reafirmada após a 

análise das entrevistas que estiveram na base deste estudo. Assim, permitiram-nos 

concluir que escola e os professores de educação especial detêm um papel muito 

importante enquanto coordenadores do processo, destacam-se na relação que mantêm 

com as entidades não só enquanto mediadores, mas também como o apoio muitas vezes 

necessário face a alguns constrangimentos. Este papel é sublinhado durante a entrevista 

por algumas entidades que referem que o acompanhamento dos professores é fulcral 

para que todo o processo corra bem e para evitar algumas frustrações face ao 

desenvolvimento da formação.  

Cabe às escolas proporcionar a estes jovens as competências necessárias para a 

sua vida quotidiana, permitindo-lhes usufruir de formação nas áreas que correspondem 

às suas expectativas sociais e de comunicação da vida adulta, o que torna necessário a 



 

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais  

98 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 
 

existência de técnicas de formação adequadas, com experiências em contexto real de 

trabalho. Pelo que o programa individual de transição destes alunos deve incluir 

programas específicos de transição e de treino vocacional, por forma a prepará-los para 

funcionarem de forma o mais independente possível dentro das suas comunidades 

(Costa, 2004).  

Algumas vezes fatores que deviam ser considerados facilitadores surgem como 

barreiras tal como é referido por dois dos entrevistados quando realçam que o 

acompanhamento pouco assíduo e/ou a falta de informações face às competências do 

jovem, fez com que os mesmos se sentissem frustrados perante a impossibilidade de 

realizar algumas funções. Desta forma estes fatores que, apesar serem considerados 

promotores de sucesso, como na prática não se verificaram, acabaram por constituir-se 

como uma barreira. 

 Relativamente ao grau de satisfação dos jovens e família mediante todo o 

processo de transição, durante as entrevistas, quer os jovens quer os encarregados de 

educação mostraram-se satisfeitos com o processo desenvolvido até aqui. O contexto 

familiar é um dos fatores que pode ter uma grande influência no percurso do aluno, quer 

pela positiva, quer pela negativa. Este fator é considerado como muito importante no 

processo de transição e, portanto, um potenciador de sucesso. Relativamente à família 

enquanto barreira, a EADSNE refere a superproteção, que representa um dos elementos 

mais negativos (Soriano, 2002). 

Quando falamos na predisposição das entidades inquiridas face a futuras 

colaborações no processo de formação destes jovens, todas se mostraram predispostas a 

continuar a colaborar com a escola e com as famílias no sentido de ajudar no processo 

de formação destes jovens.  

Na nossa opinião, o facto da faixa etária dos responsáveis pelos postos de 

“trabalho” se situar entre os 40 e os 49 anos contribui para que a forma de encarar estes 

jovens seja mais disponível, na medida em que as mentalidades têm vindo a mudar nas 

últimas décadas. Porém, o grande constrangimento surge aquando da possível 

contratação destes jovens, esta é uma preocupação que assola os pais dos jovens, de 

qualquer jovem, e com maior incidência nos pais de jovens com necessidades especiais. 

Por isso, é importante que outras entidades partilhem as boas experiências neste campo, 
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tal como na EADSNE (Soriano, 2006) em que apresenta uma perspetiva do setor 

empregador através da opinião de um empresário com uma longa tradição na 

contratação de pessoas com necessidades especiais, que apresentou algumas questões 

importantes acerca do papel do Estado, que deve apoiar as empresas, motivando-as para 

empregarem jovens com necessidades especiais através de incentivos formais e 

informais (apoio financeiro, redução de impostos, rotulagem positiva, identificação da 

empresa, entre outros).  

As empresas podem começar com jovens que necessitem de um apoio limitado. 

Com o tempo, a experiência positiva e os bons resultados encorajarão as empresas a 

contratar jovens que necessitem de diferentes tipos de apoio.  

Quando termina a escolaridade obrigatória, estes jovens e suas famílias 

deparam-se muitas vezes com questões como: “O que vou fazer a seguir?”. Desta 

forma, torna-se premente que haja algum tipo de apoio em centros de formação 

profissional ou outras entidades. Neste sentido, cabe ao estado um papel muito 

importante: o de definir uma política de orientação profissional tendo em conta as 

necessidades reais deste grupo específico. Esta parece ser também a opinião das 

empresas quando consideram que não lhes cabe o papel de formar cidadãos com 

dificuldades. (Afonso & Santos, 2008). De acordo com as empresas a formação destes 

jovens não é da sua responsabilidade. 

Em Portugal, e como já foi referido anteriormente, atualmente a inserção 

profissional das pessoas com deficiência e incapacidade constitui-se como um dos 

objetivos divulgados no quadro da nova política de emprego, e também se encontram 

previstos programas específicos, direcionados a grupos mais desfavorecidos no mercado 

de trabalho (IEFP).  

Segundo a Agência Europeia (Soriano, 2002), a taxa de desemprego entre 

pessoas com necessidades especiais é duas ou três vezes superior à das que não 

possuem essas necessidades. Dados de diferentes países da União Europeia apontaram 

que a maior parte destas pessoas não tem oportunidade de conseguir o primeiro 

emprego. Alerta ainda para a necessidade de uma política ativa que promova um 

aumento de oferta para esse grupo de pessoas e acrescenta a importância de uma 

formação mais adequada e ajustada às atuais exigências do mercado de trabalho. Quanto 
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a este tema, os docentes salientam que “é difícil conseguir um posto de trabalho fixo 

que lhes garanta a sua autonomia económica”, principalmente para os jovens com 

dificuldades cognitivas, segundo os mesmos: “Nem mesmo a lei da Responsabilidade 

Social imputada às empresas, contribui atualmente para ajudar estes jovens com 

maiores comprometimentos.” 

Apesar das dificuldades com que as entidades referem ter-se deparado “quando 

começou tinha atitudes muito infantis”, “Via-se que não estava habituado a fazer muita 

coisa.”, a sua maioria (3) afirma que após algum tempo os jovens acabavam por 

demonstrar “brio nas tarefas” que lhes eram atribuídas. 

De referir que a maioria das entidades considera que o desempenho destes 

jovens seria tanto ou melhor se as tarefas fossem desde logo as mais adequadas e se o 

período de formação fosse mais longo. As entidades salientam: “Devido aos horários 

que os jovens faziam as aprendizagens demoravam mais tempo a ser realizadas.”. 

Quando questionadas se consideravam se a escola poderia ter ajudado neste sentido, 2 

entidades responderam que: “Sim, os períodos de formação poderiam ter sido maiores, 

mais longos, mais vezes na semana” e “Sim, o estágio podia ser durante mais dias da 

semana.”. 

Desta forma, as respostas destas entidades permitem-nos assumir que apesar do 

trabalho realizado pelos jovens nem sempre ser o expectável, esse não nos parece ser 

um constrangimento para o desenvolvimento do mesmo. Por outro lado, o que surge 

mais uma vez como impeditivo de uma aprendizagem mais rápida parece-nos ser os 

horários e a regularidade da formação, segundo as empresas: “Acabam por demorar 

mais tempo para aprender algumas tarefas porque não havia uma continuidade, não 

vinham todos os dias.”. 

Esta situação parece coadunar-se com o facto de, apesar de nas entidades 

inquiridas parecer haver alguma ausência de manifestação quanto à integração ou não 

de pessoas com algum tipo de dificuldade, segundo Afonso e Santos (2008) quando 

estes indivíduos são integrados em empresas, regra geral, as experiências acabam por 

resultar em grandes satisfações para os empregadores, na medida em que o trabalho 

desenvolvido pelos jovens é desenvolvido com vontade e de grande qualidade. 
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De acordo com o Guia para a Inclusão, GRACE (2020), as empresas e entidades 

que acabarão por sair ganhadoras deste processo de inclusão, serão aquelas que tiverem 

a capacidade de perceber que, mais do que uma ameaça ou desafio, receber estes 

indivíduos em formação ou integrá-los nas suas empresas não deve constituir-se só 

como uma obrigação legal mas também uma oportunidade de inclusão, de 

transformação interior e, sobretudo, de (re)definição do seu papel na sociedade em geral 

e também particularmente na sua comunidade. 

 Pelo que conseguimos inferir, as entidades inquiridas, consideram que o 

acompanhamento devia ser mais assíduo por forma a colmatar algumas situações que se 

constituíram como constrangimentos no decorrer de todo o processo. Das 7 entidades, 3 

salientaram que os jovens demonstraram sempre vontade em aprender e em desenvolver 

tarefas novas, o que acabou por ser uma mais-valia no desempenho das mesmas. 

Gostaríamos ainda de realçar a postura das entidades inquiridas face a esta 

experiência de receber os jovens em formação nas suas empresas. De todas as inquiridas 

seis foram claras em afirmar que a experiência foi gratificante e que lhes agradou de 

alguma forma: “Gostei desta experiência.”; “Esta experiência foi positiva, estou 

disposta a ajudar e orientar outros alunos no futuro”; “É sempre um orgulho 

acompanhar estas crianças.”; “São experiências sempre muito gratificantes. 

Proporcionar uma aprendizagem a estes jovens é sempre muito bom”. Parece-nos que 

todas se sentem e sentiram motivadas para a ajudar estes jovens neste seu processo de 

transição: “Ajudar a prepará-los para a vida adulta e a de alguma forma atingir a sua 

independência.”; “Estou disposta a ajudar e orientar outros alunos no futuro.”, uma 

das entidades refere que sentiu “Como se fizesse parte de uma equipa de trabalho”, 

salientando que se criaram laços de amizade com os jovens, pelo que se mostra 

também ela “…disposta a ajudar a formar outros alunos que necessitem de ajuda.”. 

Julgamos que esta atitude, para além de ser muito positiva face à sociedade 

competitiva em que estamos inseridos, constitui-se como uma possibilidade de 

continuidade deste trabalho, tão importante, que tem vindo a ser desenvolvido pelo 

agrupamento e pela equipa de educação especial em prol da transição para a vida 

adulta destes jovens. 
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Conclusão 
 

 Este estudo permitiu-nos inferir a grande importância, na nossa opinião, do 

acompanhamento do percurso formativo de jovens com necessidades especiais, não só 

durante todo o seu percurso académico como principalmente durante a realização do 

PIT, na medida em que estamos a falar sobre a sua transição e possível integração na 

vida ativa. Esta constitui-se como verdadeiramente importante no futuro destes jovens e, 

após reflexão sobre os resultados das entrevistas efetuadas junto das entidades, pudemos 

concluir que existe na realidade uma grande necessidade de acompanhar estes jovens no 

seu local de formação. Criar laços fortes, articulação entre as entidades, a escola, a 

comunidade e a família, só assim nos parece conseguir orientar estas para um bem 

maior, a plena transição destes jovens.  

Esta articulação apresenta-se como um aspeto a melhorar na já existente forma 

de acompanhar estes processos de transição por parte da escola. Julgamos que ter a 

figura do tutor, ou do docente de educação especial parece não ser suficiente face à 

panóplia de papéis que o mesmo tem de desempenhar nas escolas. Desta forma talvez se 

afigurasse benéfica a criação de uma figura que tivesse como função somente essa 

tarefa de acompanhamento.  

Podemos tomar como exemplo a figura que já existiu em algumas instituições, 

nomeadamente em Cooperativas de Educação e Reabilitação - o TAFE (Técnico/a de 

Acompanhamento de Formação em Empresa) que acompanhava e monitorizava todo o 

processo de integração do formando na componente de Formação Prática em Contexto 

de trabalho e, avaliava, conjuntamente com os intervenientes no processo formativo, o 

desempenho dos formandos. O papel deste técnico, sendo que também era o de fazer 

levantamentos, junto do mercado de trabalho, de possíveis locais de formação, permitia 

uma maior diversificação no âmbito dos percursos formativos durante o processo de 

PIT e consequentemente nos processos de transição pós-escolar.  

Assim, julgamos que tal figura iria permitir que os intervenientes em todo o 

processo conseguissem planificar e estruturar o desenvolvimento do processo de 

transição verdadeiramente em conjunto e de acordo com as necessidades dos 
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envolvidos. Esta seria, na nossa opinião, uma das formas de responsabilizar todos os 

envolvidos no serviço educativo prestado que, segundo Afonso (2005), é importante 

constituir uma equipa multidisciplinar (agentes da comunidade e profissionais da 

educação) que funcione de forma articulada. Também Soriano (2002) refere que cabe 

aos profissionais da escola ter tempo para visitar as entidades, organizar reuniões, estar 

em contacto com a prática real de trabalho e ainda levar os profissionais do setor a 

conhecer os contextos educativos e vice-versa.  

Atualmente todos temos conhecimento da dificuldade que os docentes 

demonstram em conseguir efetuar este acompanhamento face a todas as 

responsabilidades que detêm enquanto docentes. Encontrar a “figura” que coordenasse 

todas as partes envolvidas de forma assídua e regular seria, certamente, um fator que 

levaria a um maior sucesso aquando da formação e, mais tarde, da transição. 

Durante a conclusão deste trabalho e refletindo sobre o estudo que se fez, 

pensámos sobre de que forma se poderia aprofundar mais o mesmo e, desta reflexão 

surgiu a hipótese de tentar perceber qual seria o futuro destes jovens após o término da 

escolaridade obrigatória e, por conseguinte, do PIT. Concluímos então que se torna 

importante refletir sobre as possibilidades que se apresentam perante estes jovens e que 

são passíveis de serem desenvolvidas por eles assim como sobre a forma como elas 

contribuiriam para a sua progressão e independência.  

Para além desta possibilidade seria também interessante alargar a amostra a 

outras escolas do distrito por forma a percecionar o trabalho desenvolvido pelas mesmas 

assim como cruzar dados relativamente à integração destes jovens no mercado de 

trabalho. Incluir os IEFP da zona e percecionar com que regularidade as entidades se 

candidatam aos subsídios de apoio à contratação desta população, cruzando com os 

dados dos que são integrados no mercado normal de trabalho sem os apoios concedidos 

pelo Estado. 

Finalmente, e não menos importante, e tendo em conta que a diversidade se 

constitui como a norma, consideramos que é de extrema importância encarar e lidar 

com a diferença de forma frontal. Na realidade, julgamos que é a forma como lidamos 

com essa diferença que marca e permite ao outro explorar as suas (in)capacidades, 

grande parte dos indivíduos inquiridos pareceram-nos renitentes em encarar essa 
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diferença. Essa parece-nos ser uma das grandes razões para que se tente diversificar e 

aproximar o mais possível as tarefas e a formação destes jovens à realidade profissional 

do mercado de trabalho. Para que se alcance o sucesso, tão desejado, da sua integração, 

devemos abrir as oportunidades, as ofertas nas várias áreas, tal como refere Rodrigues 

(2001), é importante e necessário perspetivar estes alunos no quadro da diversidade 

cultural existente nos contextos escolares. 

Julgamos que apesar de tudo ainda há muita coisa que podemos fazer nesta área, 

porém face à evolução e às exigências da nossa sociedade, que se quer inclusiva, torna-

se urgente, na nossa opinião, que se estabeleça uma verdadeira articulação, cada vez 

mais estreita com a vida real. Só através desta articulação será, possível que estes jovens 

usufruam do seu direito inalienável, de possuir um posto de trabalho, 

independentemente das suas (in)capacidades ou diferenças. 

 Durante o desenvolvimento desta dissertação deparámo-nos com algumas 

limitações ou constrangimentos. Um dos maiores constrangimentos prendeu-se com a 

fase pela qual o país ainda está a passar, a pandemia causada pelo vírus COVID 19. Esta 

situação veio dificultar, em muito, a realização das entrevistas, uma vez que estávamos 

em confinamento. Acabou por ser crucial a ajuda dos docentes e colegas de educação 

especial para que fosse possível fazer as mesmas online.  

Uma outra dificuldade que surgiu foi o “pouco à vontade” que ainda parece 

existir no seio das famílias em falar sobre estes indivíduos e sobre as suas dificuldades 

face à sua vida do dia-a-dia. Na nossa opinião, é ainda difícil para estas famílias 

percecionar o futuro incerto destes familiares sem que isso lhes traga algum sofrimento, 

fruto da incerteza face ao futuro pessoal e profissional. 

 Tendo em conta que durante este estudo uma das situações com que nos 

deparámos foi a falta de diversidade das áreas de formação para estes indivíduos. 

Julgamos que seria interessante e deveras útil se fosse feita uma análise e definição dos 

requisitos dos postos de trabalho a preencher nas empresas ou entidades recetoras. 

Partindo do pressuposto de que esses mesmos postos de trabalho/formação poderiam ser 

ocupados por pessoas com dificuldades, seria também pertinente verificar de que forma 

poderia a escola adaptar os seus currículos ou as ofertas formativas para que os mesmos 

recebessem a formação académica e/ou profissional mais adequada.  
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 Na nossa opinião, tratando-se de uma região em que, quer a quantidade de 

entidades existentes na rede concelhia, quer a variedade e tipologia de empregos é 

diminuta, um levantamento/estudo deste género iria ajudar a escola a adequar a oferta 

formativa às necessidades existentes na região.  

 Finalmente gostaríamos de realçar a importância do conceito inclusão, abordado 

ao longo de todo este trabalho, na medida em que é impossível pensar numa educação 

que o menospreze. A inclusão é essencial para o conhecimento, na medida em que se 

baseia na resposta da escola face à diversidade de todos os seus alunos, assim como na 

sua participação nos ambientes mais heterogéneos. Não podemos esquecer que a escola 

é talvez o primeiro dos lugares onde todas as crianças, de origens sociais diferentes, 

aprendem a viver com a diversidade de cada uma e é objetivo da escola inclusiva 

eliminar toda e qualquer forma de discriminação, concebendo uma escola que irá 

transformar a sociedade em que vivemos e, por conseguinte, um futuro certamente mais 

equitativo e justo. 

Não estaremos a fazer nada mais que respeitar os direitos humanos de cada um 

que assumem aqui uma dimensão universal na medida em que devem ser quem guia as 

nossas ações e as nossas opções. Cabe à escola ensinar todos os alunos sob pena de 

incumprimento do artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz 

que todas as pessoas têm direito à educação. 
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Apêndice I - Autorização para recolha de dados à direção 

 

Exmo. (a) Presidente da Direção Executiva  

  

Eu, Ana Cristina Gonçalves Pereira Revez Soares, frequentando o Mestrado em 

Educação Especial – especialização no Domínio Cognitivo e Motor, do Instituto 

Superior de Educação de Beja e atualmente a desenvolver a tese de Mestrado no âmbito 

da Transição para a Vida Ativa dos alunos com Necessidades Educativas Especiais do 

Agrupamento de Escolas de ---------------, venho por este meio solicitar a autorização de 

sua excelência para a recolha de dados na vossa Escola, junto da Direção Executiva, dos 

alunos que desenvolvem Planos Individuais de Transição, dos responsáveis pelas 

Empresas/Instituições onde realizam esses Planos, dos docentes de Educação Especial 

que acompanham os alunos e dos seus Encarregados de Educação.  

A confidencialidade dos resultados será garantida, visto estes serem trabalhados a um 

nível global e não individual.  

A aplicação das entrevistas será efetuada aos Alunos, aos Docentes, aos Encarregados 

de Educação e aos Responsáveis pelas Empresas/Instituições.  

Aguardando deferimento ao pedido,  

Ana Cristina Soares 

  

---------------------------, 13 de abril de 2020 
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Apêndice II - Autorização para recolha de dados aos Encarregados de Educação 

 

 

Exmo. (a) Encarregado de Educação  

  

Eu, Ana Cristina Gonçalves Pereira Revez Soares, frequentando o Mestrado em 

Educação Especial – especialização no Domínio Cognitivo e Motor, do Instituto 

Superior de Educação de Beja e atualmente a desenvolver a tese de Mestrado no âmbito 

da Transição para a Vida Ativa dos alunos com Necessidades Educativas Especiais do 

Agrupamento de Escolas de ---------------, venho desta forma solicitar a vossa 

participação e do vosso educando neste estudo.  

As vossas respostas são confidenciais e serão tomadas no conjunto das respostas dadas 

por todos os elementos que colaborem neste estudo. Agradecemos a vossa preciosa 

colaboração 
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Apêndice III- Guião de Entrevista aos Encarregados de Educação 

Projeto de Investigação 
 

Projeto de Investigação - “A transição para a vida ativa de jovens com Necessidades 

Especiais” 

Guiões de entrevista – Entrevista à família/encarregados de educação 

Objetivos Gerais 

 Analisar os percursos de vida dos jovens com PIT que frequentam um 
agrupamento de escolas no Alentejo.  

 Conhecer a situação em que estes jovens se encontram; 
 Conhecer a opinião da família sobre o processo formativo e competências dos 

jovens; 
 Identificar as expectativas que a família tem para a vida futura dos jovens; 
 Saber como a família avalia a qualidade de vida dos jovens. 

 
Blocos 

Temáticos 
 

Objetivos 
Específicos 

Tópicos 
 

Questões 

 
 
 
A - 
Legitimação 
da entrevista 
 

Explicar os 
objetivos da 
entrevista 
Criar um 
clima de 
confiança e de 
respeito pelo/a 
entrevistado/a 
Realçar a 
importância 
da sua 
colaboração 
Garantir a 
confidencialid
ade dos dados 
recolhidos 
Solicitar 
autorização 
para registo 
áudio da 
entrevista 

 
 Razões da 

entrevista 
 Objetivos 
 Motivação do/a 

entrevistado/a 
 Importância da sua 

colaboração 
 Garantia de 

confidencialidade 
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B - Perfil 
do/a 
entrevistado/
a 
 

 
 

Caracterizar o 
perfil do/a  
entrevistado/a 

 

 Idade 
 Género 
 Habilitações 

Escolares   
 Profissão 
 Relação com o/a 

jovem 

Será que nos pode 
indicar: 
1. Qual a relação 

que tem com o/a 
jovem? 

2. Qual a sua 
profissão? 

3. A sua formação 
académica/ 
profissional? 

4. A Idade? 
 

 
 
 
C - 
Caraterização 
das 
necessidades  

 

Recolher 
dados da 
história 
escolar do 
jovem. 

 Ano de 
escolaridade em 
que foi 
referenciado para 
E.E 

 Medidas 
educativas 
adotadas  

 

1. Em que ano foi 
referenciado/a 
para Educação 
Especial? 

2. Quais as medidas 
educativas 
propostas? 

 

 
 
 
D - 
Preparação 
para a vida 
pós-escolar 

 

Saber a 
opinião sobre 
o PIT 
desenvolvido 
com o jovem 

 

 Indicadores das 
necessidades 
individuais do 
jovem 

 Indicadores dos 
interesses e 
expectativas do 
jovem e família 

 Indicadores do 
envolvimento na 
comunidade 

 Indicadores de 
avaliação e de 
progressão 

 Equipa envolvida 

1. Participou no 
planeamento do 
PIT? Se sim, em 
quê 
especificamente? 

2. Acha que foram 
tidos em conta: 

 As necessidades 
individuais do 
jovem 

 O interesse e 
expectativas do 
jovem e família 

 O envolvimento 
do jovem na 
comunidade 

3. Ao longo do 
tempo, foi-lhe 
dado 
conhecimento de: 

 Indicadores de 
avaliação e de 
progressão 

 Equipa 
envolvida 
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E - 

Competência

s adquiridas e 

a adquirir 

pelo/a jovem 

 

 

Identificar o 
perfil de 
competências 
do jovem à 
saída da 
escolaridade 
obrigatória 
Compreender 
o impacto do 
programa 
educativo/for
mativo no 
desenvolvime
nto das suas 
competências 

 Competências 
adquiridas e a 
adquirir 
(académicas, 
práticas, pessoais e 
sociais) 
 

 Impacto das 
experiências 
educativas/formati
vas proporcionadas 
pela escola 
 

 Nível de inclusão 
em atividades 
laborais, 
ocupacionais e de 
lazer 

1. Considera que as  
competências 
adquiridas pelo/a 
jovem na escola 
são as mais 
adequadas para a 
vida atual e 
futura? 

2. Quais as 
experiências 
educativas/format
ivas que tiveram 
mais impacto 
no/a jovem? 

3. Considera que as 
experiências 
educativas/format
ivas do/a jovem 
a/o ajudaram a 
obter uma maior 
inclusão social? 
 

 
 
F - 
Envolviment
o Parental no 
projeto de 
vida 

Conhecer o 
envolvimento 
familiar no 
projeto de 
vida 

 

 

Caracterizar 
as atividades 
laborais, 
ocupacionais, 
culturais e de 
lazer 

 
 
 

 

Identificar o 
nível de 

 Sinalização das 
necessidades do/a 
jovem 

 Indicação das suas 
competências a 
nível de atividades 
de vida 
independente 

 Atividades 
laborais/ocupacion
ais (contextos, 
tarefas, horários, 
nível de satisfação) 

 Atividades 
culturais e de lazer 

[Hobbies; Saídas 
com amigos; 
Frequência de 
espaços públicos? 
(Ir às compras, ir 
ao cinema, assistir 
a um 
espetáculo…); 
Férias da família 
programadas com 
o jovem] 

1. Quais as 
necessidades do/a 
jovem? 

2. Quais as 
atividades 
normais de um 
dia, desde que se 
levanta até que se 
deita? 

3. Precisa de ajuda 
em alguma dessas 
atividades? Em 
quais? E que tipo 
de ajuda? 

4. Tem amigos fora 
do ambiente 
escolar? 

5. Sai de casa para 
se encontrar com 
amigos? 

6. Tem alguma 
atividade de que 
goste muito?  
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qualidade de 
vida do jovem  

 

 
 
 Qualidade de vida 

atual do jovem 
 

7. Se sim, qual? 
Quantas vezes 
por semana a 
realiza? 

8. Vai a espaços 
públicos? 
(compras, 
desporto, cinema, 
espetáculo…) 

9. Faz férias com a 
família ou 
amigos? 
 

10. Acha que o/a 
jovem está 
satisfeito/a com a 
vida? 

 
 
G - 
Expectativas 
e 
planeamento 
do futuro 

 

Conhecer as 
expectativas 
face ao futuro 
Averiguar a 
existência de 
mudanças na 
dinâmica 
familiar pós 
PIT 
 

 
 Projetos/sonhos 

pensados para o 
jovem 

 Sonhos para o 
futuro 

 Nível de bem-estar 
da vida atual do/a 
jovem 

 Alterações a 
introduzir 

 Mudanças na 
dinâmica familiar 

1. Que sonhos/ 
projetos tinha 
para o/a jovem? 

2. Como avalia a 
vida atual do/a 
jovem? 

3. O que é que 
gostava que o/a 
jovem fosse e 
fizesse no futuro? 

4. Houve alterações 
na dinâmica 
familiar após a 
aplicação do PIT? 
Se sim, pode 
exemplificar? 

 H - 
Encerrament
o da 
entrevista 

Deixar espaço 
para o/a 
entrevistado/a 
acrescentar 
alguma 
informação 
que julgue 
pertinente 
Concluir a 

 Informação 
complementar 

 
 
 Agradecimentos 

finais  

1. Gostaria de 
acrescentar 
alguma 
informação sobre 
os assuntos em 
análise? 
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entrevista, 
agradecendo a 
colaboração 
do/a 
entrevistado/a 
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Apêndice IV- Guião de Entrevista aos Docentes de Educação Especial 

 
Projeto de Investigação 

 “A transição para a vida ativa de jovens com Necessidades Especiais” 

Guiões de entrevista – Entrevista aos Docentes de Ed. Especial 

Objetivos Gerais  

 Analisar os percursos de vida dos jovens, com PIT, que frequentam os 
agrupamentos de escolas do Alentejo. 

 Compreender a perspetiva dos coordenadores de Educação Especial sobre o 
percurso educativo e competências destes jovens. 

 
Blocos 

Temáticos 
 

Objetivos Específicos Tópicos Questões 
 

 
 
 
A - 
Legitimação 
da entrevista 
 

Explicar os 
objetivos da 
entrevista 
Criar um clima de 
confiança e de 
respeito pelo/a 
entrevistado/a 
Realçar a 
importância da sua 
colaboração 
Garantir a 
confidencialidade 
dos dados 
recolhidos 
Solicitar 
autorização para 
registo áudio da 
entrevista 

 

 

 Razões da 
entrevista 

 Objetivos 
 Motivação do/a 

entrevistado/a 
 Importância da 

sua colaboração 
 Garantia de 

confidencialidade 

 

 
 
 
B - Perfil 
do/a 
entrevistado/
a 
 

 
Recolher dados de 
identificação 
(género/idade) 

 
 

Caracterizar o perfil 

 Formação 
Académica e 
Profissional 

 Percurso 
profissional geral 

 Experiência na 
área da Educação 

Será que nos pode 
indicar: 
1 . Há quanto tempo 
trabalha no 
agrupamento ? 
2 . Qual é a sua 
experiência na área da 
Educação Especial e em 
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profissional e 
académico do/a 
entrevistado/a 

 
 

Especial e TVA 
 Experiência na 

instituição 
 

projetos de Transição 
para a Vida Ativa 
(funções/tempo)? 
3 . A experiência 
profissional geral (áreas 
de 
exercício/funções/temp
o)? 
4 . Qual é a sua 
formação académica? 
5. E a formação 

profissional? 
6. Idade? 

 
C - 
Caraterizaçã
o das 
necessidades  

 

Recolher dados da 
história escolar dos 
jovens. 

 

 Ano de 
escolaridade em 
que foram 
referenciados 
para E.E 

 Medidas 
educativas 
adotadas  

 Ano de 
escolaridade em 
que foram 
aconselhados os 
CEI 

 Indicadores da 
razão do 
afastamento do 
currículo comum  
 

1. Gostaríamos de 
saber se possui 
dados sobre os 
apoios prestados a 
estudantes com CEI, 
atualmente com 
PIT? 
 número de 

alunos 
 ano de 

escolaridade em 
que foram 
referenciados e 
aconselhado o 
CEI 

 medidas 
educativas 
adotadas  

 funcionalidade 
dos alunos no 
início e fim dos 
apoios 

 o envolvimento 
parental/familiar 
neste processo  

2. Os dados referidos 

estão disponíveis para 

consulta em relatórios 

ou outros documentos? 
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Quais? 

 
D - 
Preparação 
para a vida 
pós-escolar 

Recolher dados 
sobre o 
planeamento e as 
componentes dos 
PIT 
Solicitar o acesso a 
uma amostra dos 
PIT (selecionada 
pelos entrevistados 
e após serem 
apagados elementos 
de identificação da 
escola, alunos e 
técnicos) 

 Indicadores das 
necessidades 
individuais dos 
alunos 

 Indicadores dos 
interesses e 
expectativas dos 
alunos e família 

 Indicadores do 
envolvimento na 
comunidade 

 Domínios 
inscritos nos PIT 

 Indicadores de 
avaliação e de 
progressão 

 Equipa envolvida 

1. Aquando da 
preparação para a 
vida pós-escolar dos 
alunos com PIT, que 
tipo de informação 
foi valorizada? 

 necessidades 
individuais dos 
alunos 

 interesses e 
expectativas dos 
alunos e família 

 Domínios do PIT 
 envolvimento na 

comunidade 
 avaliação  
 equipa envolvida 
 constituição de 

parcerias públicas e 
privadas para 
locais de estágio e 
emprego 

 existência de 
mediador entre a 
escola e locais de 
estágio 

2. É possível facultar 

alguns exemplares de 

PIT’s sem identificação 

de escola, alunos e 

outros intervenientes? 

E - 

Competênci

as 

adquiridas 

pelos jovens 

 

 

Compreender o 
impacto dos 
programas 
educativos/formativ
os no 
desenvolvimento 
das competências 

 
 Competências 

adquiridas 
(académicas, 
práticas, pessoais 
e sociais) 
 

 Grau de alcance 
dos objetivos 
delineados 

1. A escola possui 
alguns dados sobre 
o impacto dos 
programas 
educativos/formativ
os no 
desenvolvimento 
das competências 
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Identificar o perfil 
de competências 
destes alunos à 
saída da 
escolaridade 
obrigatória 
 

 

 
 Impacto das 

experiências 
educativas/forma
tivas 
proporcionadas 
pela escola 
 

dos jovens com 
PIT? 

Por exemplo, no que 

respeita a/ao: 

 Competências 
adquiridas 
(académicas, 
práticas, pessoais e 
sociais) 

 Se os objetivos 
delineados foram 
atingidos 

 Qual o nível de 
inclusão em 
contextos e 
atividades laborais, 
ocupacionais e de 
lazer? 

2. Será que esses 
dados estão 
disponíveis para 
consulta? Em que 
moldes? 

3. Será que pode 
descrever um 
exemplo de um 
jovem cujo 
percurso, nas 
circunstâncias em 
que temos falado, 
tenha sido bem 
sucedido e outro 
menos bem? Razões 
do sucesso e do 
fracasso? 

4. Na sua opinião que 
medidas poderiam 
ter sido tomadas 
para evitar o 
fracasso? 

 
F - 

  
 Continuidade no 

1. Existe continuidade 
no contacto com 
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Perspetiva 
sobre a vida 
pós-escolar 
dos jovens 
(últimos 4 
anos) -  

 
 
 
Saber se há 
continuidade no 
contacto com os 
jovens e famílias 
após o término da 
escolaridade 
obrigatória 

 
Conhecer a opinião 
sobre a vida que 
estes jovens têm 
atualmente 

 
 
 

Perspetivar a vida 
futura dos jovens 

contacto com 
jovens/família 
 
 

 Conhecimento 
sobre a vida atual 
dos jovens 

 

 
 
 
 
 
 

jovens/família 
apoiados? 

2. E quantos jovens 
ficaram colocados 
em contexto de 
trabalho? 

3. Possui informação 
sobre a inclusão 
destes jovens na 
comunidade (e.g.; 
atividades culturais 
e de lazer)? 

4. Como avaliaria a 
qualidade de vida 
destes jovens? 

5. Tendo em conta o 
processo 
educativo/formativo 
teria sido expetável 
outros resultados? 

6.  Considera que a 
escola poderia 
contribuir para uma 
vida mais autónoma 
destes jovens? 

 G - 
Encerrament
o da 
entrevista 

Deixar espaço para 
o/a entrevistado/a 
acrescentar alguma 
informação que 
julgue pertinente 
Concluir a 
entrevista, 
agradecendo a 
colaboração do/a 
entrevistado/a 

 Informação 
complementar 

 
 
 Agradecimentos 

finais  

1. Gostaria de 
acrescentar alguma 
informação sobre os 
assuntos em análise 
e que julgue 
pertinente? 
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Apêndice V- Guião de Entrevista às empresas 

Projeto de Investigação 

 

Projeto de Investigação - “A transição para a vida ativa de jovens com Necessidades 

Especiais” 

Guiões de entrevista – Entrevista às empresas 

Objetivos Gerais 

 Analisar os percursos de vida dos jovens que frequentam a escola X que 
desenvolveram os PIT nessas entidades. 

 Compreender a perspetiva das entidades/empresas onde os jovens 
desenvolveram o processo de transição. 
  

Blocos 
Temáticos 

 

Objetivos Específicos Tópicos 
 

Questões 

 
 
 
A - 
Legitimação 
da entrevista 
 

Explicar os 
objetivos da 
entrevista 
Criar um clima de 
confiança e de 
respeito pelo/a 
entrevistado/a 
Realçar a 
importância da sua 
colaboração 
Garantir a 
confidencialidade 
dos dados 
recolhidos 
Solicitar 
autorização para 
registo áudio da 
entrevista 

 
 

 Razões da 
entrevista 

 Objetivos 
 Motivação do/a 

entrevistado/a 
 Importância da 

sua colaboração 
 Garantia de 

confidencialidad
e 

 

 

 

 
 
 
B - Perfil 
do/a 
entrevistado/
a 

 
 

Caracterizar o perfil 
do/a  
entrevistado/a 

 Idade 
 Género 
 Habilitações 

Escolares   
 Profissão 
 Papel na 

1 . Qual a sua profissão? 
2.  A sua formação 

académica/ 
profissional? 

3. Que função 
desempenha na 
empresa? 
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empresa 4. Há quanto tempo 
trabalha na empresa? 

5. A experiência 
profissional geral 
(áreas de 
exercício/funções/te
mpo)? 

 
 
 
B - 
Caraterizaçã
o da 
empresa e 
articulação 
do trabalho 
desenvolvid
o com a 
escola 
 

 
Recolher dados 
sobre a 
empresa/instituição 

 
Recolher dados 
sobre a 
participação da 
empresa na 
operacionalização 
dos PIT 
Compreender o 
impacto dos jovens 
na vida das 
empresas e no 
desenvolvimento 
das competências 
dos jovens 

 

 
 Atividade 

principal da 
Empresa 

 Existência de 
trabalhadores 
com deficiência 

 Anos de parceria 
com a escola 

 Número de 
alunos apoiados 

 Que alunos 
foram recebidos 
na empresa/que 
incapacidades 

 Funções 
desempenhadas 
pelos alunos 
 

Será que nos pode 
indicar: 
1.  Qual é a atividade 

principal da 
empresa/instituição? 

2.  Dos funcionários que 
trabalham na 
empresa, há algum  
com 
deficiência/incapacida
de? Que tipo de 
deficiências/incapacid
ades? 

3.  Desde quando a 
empresa/instituição 
colabora com o 
agrupamento de 
escolas? 

4. Quantos alunos a 
empresa já apoiou 
através desta 
parceria? 

5. Que tipo de 
deficiências/incapaci
dades tinham esses 
alunos? (Intelectual, 
física, visual, 
auditiva, outro) 

6. Quais as suas 
funções na equipa 
que participa nesse 
processo? 

7. Atualmente quantos 
alunos estão na 
empresa envolvidos 
em processos de 
PIT? 

 Compreender o 
impacto dos 
programas 

 Competências 
adquiridas  

 Grau de alcance 

1. Quais as tarefas 
desempenhadas pelos 
alunos que passaram 
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C - 

Competênci

as 

adquiridas 

pelos jovens 

 

educativos/formati
vos no 
desenvolvimento 
das competências 
dos jovens 
 

 

dos objetivos 
delineados 

 Impacto das 
experiências 
educativas/forma
tivas 
proporcionadas 
pela empresa 
 

pela empresa? 
2. Considera que esta 

experiência é uma 
mais-valia para a 
empresa? Porquê? 

3. Regra geral considera 
que os alunos atingem 
os objetivos 
delineados no início? 

4. Fale-nos de um caso 
de insucesso / 
sucesso de um aluno 
que tenha passado 
pela empresa.  

5. Na sua opinião, 
quais foram os 
fatores que estiveram 
na base deste 
insucesso/sucesso? 

6. Pode enumerar 3 
fatores (estratégias 
ou ferramentas) que 
considera 
importantes do 
processo de 
transição? 

7. Gostaríamos de 
saber quais os apoios 
prestados pela escola 
durante a realização 
do estágio deste/s 
alunos? 

8. Que alterações faria 
em todo o processo, 
quer a nível das 
políticas, quer a 
nível das práticas, 
por forma a otimizar 
o processo e os 
resultados? 
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 (No caso de 
empresas 
em que os 
jovens já  
terminaram 
o seu 
estágio)  
 
 
D – A vida 
pós-escolar 
dos  
 Jovens 
 
 
 
 

 

Saber se há 
continuidade no 
contacto com os 
jovens e famílias 
após o término dos 
processos 
formativos 
 
 
Conhecer a opinião 
sobre a vida que 
estes jovens têm 
atualmente 

 
 
 

 

 Continuidade no 
contacto com 
jovens/família 

 
 
 Indicadores 

sobre a qualidade 
de vida atual dos 
jovens 

 
 
 
 
 
 

9. Existe 
continuidade no 
contacto com 
jovens/família 
que passaram 
pela empresa? 

10. Após a 
realização do PIT 
na empresa 
quantos jovens 
ficaram 
colocados em 
contexto de 
trabalho? 

11. Se sim, que tipo 
de atividades aí 
desenvolvem? 

12. Que significado 
têm essas 
atividades para a 
vida dos 
sujeitos? 

13. Qual o impacto 
das mesmas na 
comunidade? 

14. Há algum 
acompanhamento 
da instituição 
nestas situações? 
De que tipo? 

E - 
Encerrament
o da 
entrevista 

Deixar espaço para 
o/a entrevistado/a 
acrescentar alguma 
informação que 
julgue pertinente 
Concluir a 
entrevista, 
agradecendo a 
colaboração do/a 
entrevistado/a 

 
 Informação 

complementar 
 

 Agradecimentos 
finais  

1. Gostaria de 
acrescentar alguma 
informação sobre os 
assuntos em análise? 
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Apêndice VI- Guião de Entrevista aos Jovens 

Projeto de Investigação 

Projeto de Investigação - “A transição para a vida ativa de jovens com Necessidades 

Especiais” 

Guiões de entrevista – Jovem 
 

Objetivos Gerais 

 Analisar os percursos de vida dos jovens com PIT que frequentam um 
agrupamento de escolas no Alentejo  

 Identificar as dificuldades e expectativas destes jovens para a sua vida futura; 
 Saber como estes jovens avaliam a sua qualidade de vida. 

 
Blocos 

Temáticos 
 

Objetivos Específicos Tópicos 
 

Questões 
 

 
 
 
A - 
Legitimação 
da entrevista 
 

Explicar os objetivos 
da entrevista 
Criar um clima de 
confiança e de 
respeito pelo/a 
entrevistado/a 
Realçar a 
importância da sua 
colaboração 
Garantir a 
confidencialidade 
dos dados recolhidos 
Solicitar autorização 
para registo áudio da 
entrevista 

 
 

 Razões da entrevista 
 Objetivos 
 Motivação do/a 

entrevistado/a 
 Importância da sua 

colaboração 
 Garantia de 

confidencialidade 
 

 

 

 
B - Perfil 
do/a 
entrevistado/a 
 

 
 

Caracterizar  
o perfil do/a  
entrevistado/a 

 Idade 
 Género 
 Habilitações 

Escolares/Profissio
nais 

Será que nos pode 
dizer: 
1. Há quantos 

anos anda na 
escola? 

2. Quantos anos 
tem? 
 

 
 

  Ano de 
escolaridade em 

1. Lembra-se em 
que ano estava 
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C - Formação 
Escolar 
 

Recolher dados da 
história escolar do 
jovem 

que começou a ser 
apoiado pela EE 

 Dificuldades na 
aprendizagem 

 Coisas importantes 
que aprendeu e 
está a aprender 

 Coisas de que 
gosta e não gosta 
na escola 

quando teve 
apoio da 
Educação 
Especial? 

2. Quais eram as 
dificuldades de 
aprendizagem? 

3. O que é que 
aprendeu na 
escola? 

4. O que é que 
gosta mais na 
escola? 

5. E o que gosta 
menos? 

 
 
D - 
Preparação 
para a vida 
pós-escolar 

 

Saber a opinião sobre 
o PIT que está a 
desenvolver 
 

Identificar o perfil de 
competências do 
jovem  
 

 Valorização dos 
seus interesses e 
expectativas  

 Coisas importantes 
que está a aprender 

 Coisas de que 
gostou e não 
gostou nos locais 
de estágio 

 Competências 
adquiridas 
(académicas, 
práticas, pessoais e 
sociais) 

1. O que é que 
faz 
atualmente/On
de está a 
desenvolver o 
seu PIT? 

2. O PIT, está a 
ser do seu 
interesse?  

3. Em que locais 
já fez estágios? 

4. Quais as coisas 
mais 
importantes 
que aprendeu/ 
está a 
aprender? 

5. O que é que 
gosta/gostou 
mais e o que 
gosta/gostou 
menos? 

6. Sente-se hoje 
com mais 
capacidade 
para fazer as 
coisas do dia a 
dia? 
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E - Projeto de 
vida atual 

 

 

Caracterizar o 
projeto de vida atual 
 

Caracterizar as 
atividades laborais, 
ocupacionais, 
culturais e de lazer 

 
 
 
 
 
 
 

Identificar o nível de 
satisfação com a vida 

 Necessidades do 
jovem 

 Competências a 
nível de atividades 
de vida 
independente 

 Atividades 
laborais/ocupacion
ais (contextos, 
tarefas, horários, 
nível de satisfação) 

 Atividades de lazer 
[Hobbies; 
Saídas com 

amigos; 

Frequência de 

espaços públicos? 

(Ir às compras, ir 

ao cinema, assistir 

a um 

espetáculo…); 

Férias da família] 

 

 

 

 Qualidade de vida 
atual do jovem 
 

1. Quais as 
atividades 
de um dia, 
desde que 
se levanta 
até que se 
deita? 

2. Precisa de 
ajuda 
nessas 
atividades? 
Em quais? 
E que tipo 
de ajuda? 

3. Tem 
amigos 
fora do 
ambiente 
escolar? 

4. Sai de casa 
para se 
encontrar 
com 
amigos? 

5. Tem 
alguma 
atividade 
de que 
goste 
muito?  

6. Se sim, 
qual? E 
quantas 
vezes por 
semana a 
realiza? 

7. Vai a 
espaços 
públicos? 
(compras, 
desporto, 
cinema, 
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espetáculo
…) 

8. Faz férias 
com a 
família ou 
amigos? 

9. Está 
satisfeito/a 
com a 
vida? 

 
 
E - 
Expectativas 
e 
planeamento 
do futuro 

Conhecer a realidade 
pensada 
 

Conhecer as 
expectativas face ao 
futuro 

 

 Projetos/sonhos 
pensados  
 

 Sonhos para o 
futuro 

5. Que sonhos 
tinha quando 
era criança? 

6. Quais 
realizou? 

7. O que é que 
gostava de ser 
e fazer no 
futuro? 

G - 
Encerramento 
da entrevista 

Deixar espaço para 
o/a entrevistado/a 
acrescentar alguma 
informação que 
julgue pertinente 
Concluir a entrevista, 
agradecendo a 
colaboração do/a 
entrevistado/a 

 
 Informação 

complementar 
 

 Agradecimentos 
finais 

1. O que é que 
gostava de 
dizer mais  
sobre si e a sua 
vida? 
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Apêndice VII- Grelha de Análise de Conteúdo – Entrevista aos Encarregados 

de Educação 

Projeto de Investigação 

Projeto de Investigação - “A transição para a vida ativa de jovens com Necessidades 

Especiais” 

Grelha de Análise – Entrevista aos Encarregados de Educação 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Sujeitos 
A – Legitimação da entrevista 

 
 
 
B - Perfil do/a 
entrevistado/a 
 

 
1. Relação com o/a 

jovem. 

A- Mãe 
B- Mãe 
C- Mãe 
D- Pai 
E- Mãe 

A 
B 
C 
D 
E 
 

N= 5 
 2. Profissão. A - Técnica de 

contabilidade 
B - Cozinheira 
C – Empregada por 
conta de outrem 
D - Trabalhador por 
conta de outrem   
E – Doméstica 

 

 3. Formação académica/ 
profissional 
(funções/tempo). 
 

A - Licenciada em 
Gestão de empresas 
B - 4a Classe 
C – 9.º ano 
D –4ª classe  
E – 4ªClasse 

 

 4. Experiência 
profissional geral (áreas 
de 
exercício/funções/tempo). 
 

A - Técnica 
contabilidade - função 
pública - 22 anos 
B - Cozinheira no Lar, 
Restaurantes e 
pastelaria 
C - Várias funções, 20 
anos. 
 
D - Trabalho no local 
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“X” em diversas 
funções há cerca de 12 

anos. 

E – 0 
5. Idade. A – 50/59 

B – 40/49 
C – 40/49 
D – 40/49 
E – 40/49 

 

C - 
Caraterização 
das 
necessidades 
 

1. Ano foi referenciado/a 

para Educação Especial. 

A -2008/2009 
B- 2008/2009 
C- Não se recorda 
D- Não se recorda 
E- Não se recorda 

 

 2. Medidas educativas 

propostas. 

A - Medida Universal - 
Enriquecimento 
curricular 
 
B - Medida Adicional - 
Adaptações 
curriculares 
significativas 
 
C - Medida Universal - 
Promoção do 
comportamento pró-
social; Medida 
Adicional - Adaptações 
curriculares 
significativas; Medida 
Adicional - 
Desenvolvimento de 
competências de 
autonomia pessoal e 
social. 
 
D - Medida Universal - 
Diferenciação 
pedagógica; Medida 
Universal - 
Acomodações  
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curriculares; Medida 
Seletiva - Antecipação 
e o reforço das 
aprendizagens; Medida 
Adicional - Adaptações 
curriculares 
significativas; Medida 
Adicional - Plano 
individual de transição. 
 
E - Medida Universal - 
Diferenciação 
pedagógica;  
 
F - Medida Universal - 
Promoção do 
comportamento pró-
social; Medida 
Seletiva - Antecipação 
e o reforço das 
aprendizagens; 
Medida Adicional - 
Adaptações 
curriculares 
significativas; Medida 
Adicional - Plano 
individual de 
transição.  
 

 
 
D - 
Preparação 
para a vida 
pós-escolar 

1. Participação no 
planeamento do PIT. 

 

A- Não 
 
B – Sim, na escolha do 
local. 
 
C - Sim, reuni com o 
professor de EE e 
tentámos escolher a 
melhor opção. Deixei 
que fizessem o melhor. 
 

 



  

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais 

137 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 

 
D - Sim, participei nas 
reuniões e dei sempre o 
meu parecer. 
 
E - Sim, na definição 
de atividades.  

 2. No planeamento 
foram tidos em conta: 

 

 
A - As necessidades 
individuais do jovem 
O interesse e 
expectativas do jovem 
e família                   
O envolvimento do 
jovem na comunidade 
(É importante que 
gostem do local) 
 
B - As necessidades 
individuais do jovem  
 O interesse e 
expectativas do jovem 
e família (têm de gostar 
para onde vão) 
 O envolvimento do 
jovem na comunidade 
 
C - As necessidades 
individuais do jovem. 
(Devem apender coisas 
importantes para o seu 
futuro) 
O interesse e 
expectativas do jovem 
e família.      
O envolvimento do 
jovem na comunidade. 
 
D - As necessidades 
individuais do jovem. 
O interesse e 
expectativas do jovem 
e família. 
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O envolvimento do 
jovem na comunidade. 
 
E - As necessidades 
individuais do jovem. 
O interesse e 
expectativas do jovem 
e família. 
O envolvimento do 
jovem na comunidade. 
 

 3. Foi-lhe dado 

conhecimento de: 

A -Indicadores de 
avaliação e de 
progressão 
Equipa envolvida. 
 
B - Indicadores de 
avaliação e de 
progressão 
Equipa envolvida. 
 
 C - Indicadores de 
avaliação e de 
progressão 
Equipa envolvida. 
 
D - Indicadores de 
avaliação e de 
progressão 
Equipa envolvida. 
 
E - Indicadores de 
avaliação e de 
progressão 
Equipa envolvida. 

 

E - 
Competências 
adquiridas e a 
adquirir 
pelo/a jovem 
 

1. Adequação das 

competências adquiridas 

pelo/a jovem na escola 

para a vida atual e 

futura. 

A -  Sim 
B – Sim 
C - As opções em ------
-- para os estágios são 
limitadas pelo que nem 
sempre podemos 
escolher o que os 
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prepararia melhor, 
contudo ajuda em 
alguns aspetos. 
D – Sim. 
E – Sim. 

 2. As experiências 
educativas/formativas 
que tiveram mais 
impacto no/a jovem. 
 

 
A - Inserção 
profissional 
B - Ter que se 
desenrascar sozinho. 
Conviver com outras 
pessoas deixou-o mais 
confiante. Tem mais à 
vontade para trabalhar. 
C - Aprendeu a 
relacionar-se melhor 
com as pessoas, a ser 
mais calmo e a ouvir 
instruções. Tem vindo 
a melhorar e a crescer. 
D - Gosta do estágio e 
gosta de ir trabalhar no 
bar da escola. Sente-se 
mais adulta. 
E – As experiências 
que tiveram mais 
impacto, as mais 
importantes foram as 
trabalhadas ao nível da 
participação e 
relacionamento em 
contexto de trabalho. 
 

 

3. As experiências 
educativas / formativas 
do/a jovem a/o na 
obtenção uma maior 
inclusão social. 

A - Sim, ele soltou-se 
mais, estava mais 
aberto pra as pessoas. 
B - Sim 
C - Sim 
D- Sim. 
E - Sim. 

 

F - 
Envolvimento 

1. Necessidades do/a 
jovem. 

A - Necessidades ao 
nível da linguagem 
B – Saber ler melhor. 
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Parental no 
projeto de 
vida 
 

C - Precisa de melhorar 
a leitura e a escrita. 
D - A “D” precisa de 
aprender a ler e a 
escrever melhor. 
E - É perfeitamente 
autónomo 

2. Atividades normais de 
um dia, desde que se 
levanta até que se deita. 

A - Levantar, tomar 
banho, pequeno 
almoço, escola, 
almoço, jogos, aulas 
natação, jantar, dormir 
B - Levanta-se, toma o 
pequeno almoço, 
estende a roupa, varre 
as casas, ajuda na 
cozinha e passa a ferro. 
C - Faz a higiene 
pessoal, como, vai para 
a escola, estuda e 
quando regressa ajuda 
em casa e vê televisão. 
D - Faz a sua higiene 
após levantar, prepara 
o material para a 
escola, vai para a 
escola e regressa pelas 
18h da tarde. Chega a 
casa, ajuda a avó, janta 
e vai-se deitar após ver 
um pouco de televisão. 
E - Após levantar e 
fazer a higiene diária, 
toma o pequeno 
almoço e vai para a 
paragem do transporte. 
Vai para a escola e 
regressa por volta das 
seis e trinta da tarde. 
Joga um pouco, vê 
televisão, janta e vai 
dormir. 
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3. Ajuda de outros nas 
diferentes  atividades. 

 
A – Não é 
completamente 
autónomo. 
B – Sim, a passar a 
ferro e na cozinha. 
C - Não é 
completamente 
autónomo. 
D – Não. 
E - Não, não precisa de 
ajuda em nenhuma 
atividade específica. 
 

 

4. Amigos fora do 
ambiente escolar. 

 
A – Sim 
B – Sim 
C – Sim 
D – Sim. 
E – Sim. 
 

 

5. Relação com amigos.  
 

 
A – Sim 
B – Sim 
C – Sim 
D – Sim. 
E – Sim. 
 

 

6. Atividade de que goste 
muito. Número de vezes 
por semana que a 
realiza. 

 
A - Sim, natação, 2 
vezes por semana. 
B - Atletismo e andar 
de bicicleta. Todos os 
dias. 
C - Futebol, gosta de ir 
jogar com os amigos 
sempre que pode e 
duas vezes por semana 
no clube. 
D - Gosta de desporto e 
pratica desporto na 
escola uma vez por 
semana. 
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E - Gosta muito de 
jogar computador e de 
ver filmes. 

7. Frequência de espaços 
públicos. (compras, 
desporto, cinema, 
espetáculo…) 

A – Sim. 
B – Sim- 
C - Sim, ajuda nas 
compras e em recados 
sem problema. 
D – Sim. 
E - Sim, faz recados e 
vai ao jardim, às lojas e 
supermercado fazer as 
comparas. 

 

 8. Férias (com a família 
ou amigos). 

 
A – Família 
B – Família 
C – Família 
D – Família 
E – Família 

 

9. Satisfação do/da 
jovem com a vida. 

 
A – Sim, ele é feliz. 
B – Sim. 
C – Sim. 
D – Sim. 
E – Sim. 

 

G - 
Expectativas e 
planeamento 
do futuro 
 

1. Sonhos/ projetos para 
o/a jovem. 

 
A - Inserção na vida 
profissional. 
B - Trabalhar num 
restaurante ou num bar 
de hotel. 
C - Gostava de ser 
treinador de futebol. 
D - Gostaria que 
conseguisse aprender a 
ler, escreve e contar 
melhor e que quando 
termine a escola 
consiga um bom 
trabalho. 
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E - Gostaria que 
conseguisse acabar o 
12º ano e que tirasse 
um curso ou que 
fizesse encontrasse um 
trabalho do seu agrado. 

2. Avaliação da vida 
atual do/a jovem. 

 
A – Satisfatória. 
B - Agora que ficou 
sem a escola por causa 
do vírus, anda mais 
triste (Pandemia). 
C - A minha avaliação 
é positiva, está a 
terminar e o medo 
agora é o que fazer 
depois de terminar a 
escola. 
D - Penso que é uma 
jovem feliz. Gosta de ir 
à escola e de ajudar os 
outros.  
E - Está feliz com a 
vida. 

 

3. Previsão/ expectativa 
em relação ao futuro 
do/da jovem. 

 
A - Algo que gostasse 
e se sentisse realizado. 
B - Trabalhar num 
restaurante ou hotel. 
C – Gostaria que 
integrasse um curso de 
mesa/bar. 
D - Ela gosta de 
trabalhar no bar da 
escola, se conseguisse 
um trabalho ligado a 
esta área seria positivo. 
E - Gostaria que 
conseguisse encontrar 
um bom emprego para 
poder ser mais 
autónomo. 
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4. Alterações na 
dinâmica familiar após a 
aplicação do PIT.  

 

A – Não. 
B - Sim, o “B” 
começou a ser mais 
responsável e a 
interessar-se pelas lides 
da casa. 
C - Está mais 
responsável e atento. 
D - Não, a “D” sempre 
foi bastante calma e 
amiga de ajudar em 
casa. 
E - Não, como não 
havia nenhum 
problema na nossa 
dinâmica familiar nada 
mudou com o início do 
PIT. 
 

 

H - 
Encerramento 
da entrevista 
 

1. Informação extra 
sobre os assuntos em 
análise. 

 

A- NR. 
B – Queria muito que 
ele aprendesse a ler 
melhor para ser um 
bom homenzinho. 
C - Nada a acrescentar. 
D – NR. 
E – NR. 
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Apêndice VIII- Grelha de Análise de Conteúdo – Entrevista aos Docentes de 

Educação Especial 

Projeto de Investigação 

Projeto de Investigação - “A transição para a vida ativa de jovens com Necessidades 

Especiais” 

Grelha de Análise – Entrevista aos Docentes de Ed. Especial 

 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Sujeitos 

A – Legitimação da entrevista 

B - Perfil do/a 
entrevistado/a 

 

 
1 . Duração do contrato 
no agrupamento. 

 
A – 12/16 anos 

B- 1- 4 anos 

C - 1- 4 anos 

A, 

B, C  

N= 

3 

 

2. Experiência na área 

da Educação Especial e 

em projetos de Transição 

para a Vida Ativa 

(funções/tempo). 

 
A - Trabalho com alunos 

com dificuldades de 

aprendizagem, praticamente 

desde que iniciei a minha 

carreira como docente, com 

alunos incluídos na sua 

turma em português. 

Enquanto docente do grupo 

de educação especial e nos 

projetos de Transição para a 

vida ativa, há seis anos 

letivos. 

B-10 anos como professor de 

Educação Especial. 

C- 8 anos de serviço em 

Educação Especial. 
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3. Experiência 

profissional geral (áreas 

de 

exercício/funções/tempo). 

 

A - Docente do grupo de 

Português/Francês durante 19 

anos e docente do grupo 910 - 

6 anos letivos. Neste período 

total de tempo fui 

representante de grupo 

disciplinar português/francês, 

diretora de turma, formadora 

no âmbito da disciplina de 

português, membro do 

secretariado de exames, 

corretora de exames e provas 

nacionais, orientadora de 

estágio em colaboração com a 

Universidade de Évora, 

coordenadora de educação 

especial e membro 

permanente da EMAEI. 

B- Professor especializado em 

Educação Especial (8anos), 

tenho como formação de base 

Licenciatura em professor dos 

1º e 2º ciclos do ensino 

básico, variante de educação 

visual e tecnológica. 

C- Professora com 22 anos de 

serviço, licenciatura em 

professor do 1º e 2º ciclos do 

ensino básico, variante de 

educação visual e tecnológica. 

 

 



  

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais 

147 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 

4. Formação académica.  

A – Licenciatura em Línguas 

e Literaturas Modernas na 

variante de Português/Francês 

e Mestrado em Educação 

Especial no Domínio 

Cognitivo e Motor. 

B- Pós-graduação EE. 

C-Licenciatura em professor 

dos 1º e 2º ciclos do ensino 

básico, variante de educação 

visual e tecnológica/ pós-

graduação em Educação 

Especial. 

 

 

5. Formação 

profissional. 

 

A – Docente, Formadora e 

Orientadora de estágios. 

B- Licenciatura em professor 

dos 1º e 2º ciclos do ensino 

básico, variante de educação 

visual e tecnológica/ pós-

graduação em Educação 

Especial. 

C- Licenciatura em professor 

dos 1º e 2º ciclos do ensino 

básico, variante de educação 

visual e tecnológica/ pós-

graduação em Educação 

Especial 

 

 

 

6. Idade. 

 

A – 40/49 
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 B- 40/49 

C – 40/49 

 

C - 

Caraterização 

das 

necessidades 

do PEI 

 

 

1. Existência de dados 

sobre os apoios 

prestados a estudantes 

com CEI, atualmente 

com PIT.  

 

A – Sim 

B- Sim 

C- Sim 

 

 

 1.1 Número de alunos.   

A – 12 

B – 5 

C- 5 

 

 

 1.2 - Anos de 

escolaridade em que 

foram referenciados e 

aconselhado o PEI.  

 

A – 2005/2006; 2006/2007 

B- 2013/14;2014/15; 2017/18 

 

C- 2008/09; 2013/14; 2016/17 

 

 

 1.3 - Medidas educativas 

adotadas 

 

A – Medida Universal - 

Promoção do comportamento 

pró-social 

Medida Universal - 

Intervenção com foco 

académico ou 

comportamental em pequenos 

grupos 

Medida Seletiva - 

Antecipação e o reforço das 

aprendizagens 
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Medida Adicional - 

Adaptações curriculares 

significativas 

Medida Adicional - Plano 

individual de transição 

Medida Adicional - 

Desenvolvimento de 

competências de autonomia 

pessoal e social 

B- “Igual a A” 

C- Igual a A e B 

 

 1.4 - Funcionalidade dos 

alunos no início e fim dos 

apoios  

 

A – Com o passar do tempo, 

os alunos tornam-se mais 

autónomos, interventivos e 

sociáveis. Alguns também 

conseguem adquirir 

competências nas áreas da 

leitura e escrita. 

B- Os alunos após terminadas 

as experiências pré-laborais 

revelam um perfil de 

funcionalidade muito 

positivo. Revelam maior 

autonomia e autoestima. 

C - A funcionalidade dos 

alunos é baixa ao nível 

académico e ao nível das 

atitudes comportamentais, em 

alguns casos, também 

estavam num nível muito 

baixo. A nível de autonomia 
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apenas uma aluna apresenta 

graves problemas de 

autonomia. 

 

  

1.5 - O envolvimento 

parental/familiar neste 

processo  

 

A – A maior parte dos pais, 

encarregados de educação e 

tutores participam e 

colaboram com a comunidade 

escolar. No entanto, há 

sempre situações mais 

complicadas, no seio das 

famílias que são pouco 

estruturadas. 

B - Os encarregados de 

educação envolvem-se 

ativamente no processo de 

integração do aluno nos PIT 

e na construção do PEI, não 

sendo rara a alteração, por 

exemplo do local de 

experiência pré-laboral a 

pedido dos encarregados de 

educação. 

C- Varia de família para 

família, a maioria é 

cooperante e participativa, 

contudo há casos em que a 

família não é atenciosa no 

tratamento, contudo não 

cumpre com o que lhes é 

solicitado em termos de 
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controlo de assiduidade e por 

vezes higiene. 

 

 2 – Disponibilidade dos 

dados referidos para 

consulta (em relatórios 

ou outros documentos).   

 

A - Relatórios dos técnicos, 

psicólogos e terapeuta da fala, 

assim como no PEI e 

avaliações ao PEI que são 

feitas no final de cada período 

ou sempre que se considere 

necessário. 

B- Sim, os dados estão 

disponíveis nos documentos 

estruturantes criados a nível 

de escola para o registo quer 

da planificação do processo 

como do acompanhamento do 

mesmo. RTP, PEI, PIT, atas, 

documentos de registo de 

observação, de monitorização, 

avaliação e autoavaliação. 

C- Sim, nos documentos 

estruturantes da escola. RTP, 

PEI, PIT e atas. 

 

 

 

 

D - 

Preparação 

para a vida 

pós-escolar 

 

 

1. Tipo de informação foi 

valorizada aquando da 

preparação para a vida 

pós-escolar dos alunos 

com PIT. 

 

A- Necessidades individuais 

dos alunos; Interesses e 

expectativas dos alunos e 

família; Domínios do PIT; 

Envolvimento na 

comunidade; Avaliação; 

Equipa envolvida; Existência 
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de mediador entre a escola e 

locais de estágio; 

B- Necessidades individuais 

dos alunos; Interesses e 

expectativas dos alunos e 

família; Domínios do PIT; 

Envolvimento na 

comunidade; Avaliação; 

Equipa envolvida; Existência 

de mediador entre a escola e 

locais de estágio 

C – Necessidades individuais 

dos alunos; Interesses e 

expectativas dos alunos e 

família; Domínios do PIT; 

Envolvimento na 

comunidade; Avaliação; 

Equipa envolvida; Existência 

de mediador entre a escola e 

locais de estágio. 

 

 

E - 

Competências 

adquiridas 

pelos jovens 

 

1. Dados sobre o impacto 

dos programas 

educativos/formativos no 

desenvolvimento das 

competências dos jovens 

com PIT.  

 

A – Sim, sobre competências 

adquiridas (académicas, 

práticas, pessoais e sociais); 

Se os objetivos delineados 

foram atingidos; O nível de 

inclusão em contextos e 

atividades laborais, 

ocupacionais e de lazer. 

B- Sim, possui dados sobre: 

Competências adquiridas 
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(académicas, práticas, 

pessoais e sociais); Se os 

objetivos delineados foram 

atingidos e O nível de 

inclusão em contextos e 

atividades laborais, 

ocupacionais e de lazer. 

C- Competênciasadquiridas 

(académicas, práticas, 

pessoais e sociais); Se os 

objetivos delineados foram 

atingidos. 

 

 2. Disponibilidade desses 

dados.  

 

A – Na avaliação trimestral 

sumativa interna; 

B- Os dados estão disponíveis 

para consulta dos 

encarregados de educação e 

conselhos de turma no 

processo do aluno. Os registos 

de avaliação formal do aluno 

foram adaptados por forma a 

haver uma tradução da 

avaliação para a mesma ficha 

de registo de avaliação final 

utilizada com os restantes 

alunos da escola. 

C - Os dados estão relatados 

em atas de conselhos de 

turma e da EMAEI que são 

restritos a docentes dos 

conselhos de turma 
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Encarregados de Educação e 

direção. 

 

3. Descrição de um 

exemplo de um jovem 

cujo percurso tenha sido 

bem-sucedido e outro 

menos bem. 

- Razões do sucesso e do 

fracasso. 

 

 

A - Os alunos que têm uma 

maior autonomia e as 

competências da leitura e 

escrita adquiridas, têm sempre 

um maior sucesso e 

conseguem através de cursos 

financiados pelos Centros de 

Emprego, ter a sua autonomia 

financeira e um posto de 

trabalho. Já os alunos com 

dificuldades cognitivas, torna-

se bastante complicado 

conseguir um posto de 

trabalho fixo que lhe garanta a 

sua autonomia económica. 

Nem mesmo a lei da 

Responsabilidade Social 

imputada às empresas, 

contribui atualmente para 

ajudar estes jovens com 

maiores comprometimentos. 

B- Caso 1 (aluno bem-

sucedido) - Neste momento 

temos um aluno que está a 

realizar o PIT num 

repositório de supermercado 

e que tem vindo a revelar ser 

um excelente trabalhador 
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neste ramo. Esta integração 

permitiu que o aluno 

perdesse um pouco a timidez 

que apresentava e ajudou-o 

inclusive a melhora a leitura 

por ter que se esforçar no 

estágio a ler os produtos que 

lhe são pedidos. 

Caso 2 (aluno cujo PIT não 

surtiu efeito) - Há casos em 

que a melhor opção não será o 

desenvolvimento de um PIT, 

é o caso de um aluno que por 

faltar reiteradamente à escola 

e ter uma idade avançada em 

relação à dos colegas de 

turma foi inserido na 

educação especial em anos 

anteriores, o que não fez com 

que o seu problema de 

assiduidade desvanecesse. 

Neste caso a oferta deve 

passar primeiro pelo combate 

à falta e assiduidade, algo 

muito difícil quando os alunos 

e Encarregados de Educação 

utilizam o estratagema do 

estatuto de itinerante para 

dificultar este combate. 

C- Ainda não tenho nenhum 

aluno que tenha terminado o 

ensino obrigatório em 

situação de PIT. 
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4. Medidas para evitar o 

fracasso. 

 

A - O cumprimento efetivo 

(não apenas no papel) da 

responsabilidade social por 

parte das empresas privadas e 

maior variedade de projetos 

financiados a instituições 

públicas, que permitam a 

empregabilidade a longo 

prazo, destes jovens. 

B- Uma melhor articulação 

entre a escola e outros 

organismos que tutelam os 

apoios, a justiça e a segurança 

social. Penso que haver um 

apoio pecuniário (ao igual do 

que ocorre nos estágios dos 

centro de formação para 

adultos) seria um incentivo 

para alguns alunos, ajudaria a 

compreenderem que o 

trabalho que realizam 

corresponde a um pagamento 

efetivo. 

C- Penso que a 

reestruturação dos PIT 

deveria ter em conta a 

inserção do mercado de 

trabalho com recurso a um 

incentivo pecuniário por 

forma a tornar mais real a 

experiência laboral e a 
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gratificar o esforço e 

empenho do aluno nos 

mesmos moldes em que os 

profissionais que trabalham o 

fazem. 

 

F - Perspetiva 

sobre a vida 

pós-escolar 

dos jovens 

(últimos 4 

anos) 

 

1. Continuidade no 

contacto com 

jovens/família apoiados. 

 

A- Sim, mas com os jovens de 

etnia não se consegue esta 

continuidade, pela deslocação 

para outros locais do país. 

B- Sim. 

C – Sim. 

 

 

 

2. Número de jovens 

colocados em contexto de 

trabalho. 

 

A- Dos 14 que já saíram, 

apenas 4. Destes 14, 6 são de 

etnia. 

B – Nenhum. 

C- Ainda não tenho dados 

relativos a esta pergunta. 

 

 

 

3. Informação sobre a 

inclusão destes jovens na 

comunidade (e.g.; 

atividades culturais e de 

lazer). 

 

A – Sim. 

B - Caso em que sim, noutros 

não conseguimos seguir o 

rasto. 

C- Sim. 

 

 

 

4. Avaliação da 

qualidade de vida destes 

jovens. 

 

A - Os que conseguiram 

desempenhar funções em 

empresas, têm alguma 
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qualidade de vida e até já 

constituíram família. Os 

restantes estão totalmente 

dependentes dos seus 

cuidadores e a qualidade de 

vida cinge-se apenas ao 

acolhimento e carinho da 

comunidade. Não conseguem 

desempenhar funções que lhes 

permita subsistência 

económica. 

B - A qualidade de vida 

destes jovens é muito 

precária. Ficam muitas vezes 

dependentes do apoio público 

e de programas especiais de 

integração que correm sempre 

o risco de não ter 

continuidade. 

C- Estes jovens realizam uma 

vida idêntica à dos seus 

colegas porque os problemas 

que apresentam são 

eminentemente académicos e 

não sociais. 

 

 

5. Expectativas face ao 

processo 

educativo/formativo. 

 

A - Existe sempre a esperança 

de melhores apoios para 

todos. 

B – Sim. 

C- Sim. 
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6. Contribuição da escola 

para uma vida mais 

autónoma destes jovens. 

 

A - Com mais meios físicos e 

humanos, certamente que 

conseguiríamos fazer mais e 

melhor. 

B – Sim. 

C- Certamente que sim 

 

 

 

G - 

Encerramento 

da entrevista 

 

 

1. Informação extra 

sobre os assuntos em 

análise. 

 

A - Por vezes o que se torna 

mais difícil é mudar as 

mentalidades que teimam em 

resistir à mudança. 

B- Não. 

C- Não. 
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Apêndice IX- Grelha de Análise de Conteúdo - Entrevista às empresas 

Projeto de Investigação  

 “A transição para a vida ativa de jovens com Necessidades Especiais” 

Grelha de Análise – Entrevista às Empresas 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Sujeitos 
A- Legitimação da entrevista 

 1. Profissão  
A - Técnica Operacional 
B – Técnica Operacional 
C – Assistente Operacional 
D – Empresária 
E - Assistente operacional- Funções 
na biblioteca 
F - Técnico Superior de Natação 
G- Professor de Educação Física 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
N= 
6 

 2. Formação 
académica/ 
profissional. 
(funções/tempo).  
 

 
A - 12.º ano - trabalho no bar há 
cerca de 23 anos 
B- 12º ano – 12 anos 
C – 12º ano – 20 anos 
D – Licenciatura 
E – 12º ano – 25 anos 
F – Licenciatura 
G- Licenciatura 
 

 

 3. Funções 
desempenhadas 
na empresa. 

 
A - Responsável pelo bar da escola 
secundária 
B- Bar da escola 
C – Reprografia e limpeza 
D – Chefe de serviços 
E – Assistente operacional 
F- Técnico Superior Município 
G- Técnico Superior Município 
 
 

 

 4. Idade  
A – 50/59 
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B – 40/49 
C – 50/59 
D – 40/49 
E – 50/59 
F – 40/49 
G- 40/49 
 

 5. Duração do 
contrato na 
empresa. 

 
A – 23 anos 
B- 6 anos 
C – 23 anos 
D – 10 anos 
E – 35 anos 
F – 10 anos 
G- 18 anos 
 

 

 6. Experiência 
profissional geral 
(áreas de 
exercício / funções 
/ tempo). 
 

 
A - Padaria, com os pais, durante 4 
anos. 
B – 6 anos nesta profissão. 
C – Sempre na escola, Reprografia, 
Limpeza, Cozinha - esporádicas. 
D – Gerência. 
E - Funções de auxiliar de JI, 
Vigilância, Limpeza, coordenadora 
de pessoal.  
F - Natação / Diretor Técnico e 
treinador. 
G – Trabalho no município desde 
sempre que me formei. (2000) 
 

 

C - 
Caracterização 
da empresa e 
articulação do 
trabalho 
desenvolvido 
com a escola 
 

1. Atividade 
principal da 
empresa / 
instituição.  

 
A – Ensino 
B – Ensino 
C – Ensino 
D - Comercio para grosso e a retalho 
de produtos alimentares e não 
alimentares 
E – Ensino 
F – Camarário 
G- Multiactividades. Desportivas, 
culturais, ambientais, ... 
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 2. Existência de 
funcionários com 
deficiência / 
incapacidade na 
empresa.  

 
A – Sim 
B – Não 
C – Sim 
D - Não 
E – Não 
F – Sim 
G – Sim 
 

 

 3. Tipo de 
deficiência. 

 
A – Mental 
B - 0  
C – Não sabe 
D – 0 
E – 0 
F – Mental 
G - Motora, mental 
 

 

 4. Duração da 
colaboração da 
empresa / 
instituição com o 
agrupamento de 
escolas. 

 
A – mais de 4 anos 
B – mais de 4 anos 
C - + de 4 anos 
D - + de 4 anos 
E - +4 anos 
F - + de 4 anos 
G - + de 4 anos 
 

 

 5. Número de 
alunos apoiados 
através desta 
parceria. 

 
A – 1 aluno 
B - + de 5 alunos 
C - + de 5 alunos 
D - + de 5 alunos 
E - + de 5 alunos 
F - + de 5 alunos 
G- + de 5 alunos 
 

 

 6. Tipo de 
deficiências / 
incapacidades dos 
alunos. 

 
A – Intelectual 
B – Intelectual 
C – Intelectual 
D – Intelectual 
E – Intelectual 
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F – Intelectual 
G- Intelectual, física 
 

 7. Funções 
desempenhadas 
na equipa que 
participa nesse 
processo.  

 
A - Funções de tutoria e orientação 
em conjunto com um colega. 
Quando não estava uma, a 
desempenhar essas funções, 
desempenhava a outra. 
B – Como orientadora. 
C - Funções tutoria e orientação. 
D – Orientadora. 
E – Orientadora. 
F – Orientador. 
G – Orientador. 
 

 

 8. Número de 
alunos envolvidos 
em processos de 
PIT na empresa. 

 
A – 1 
B – 1 
C – 1 
D – 1 
E – 3 
F – 3 
G – 1 
 

 

 
 
D - 
Competências 
adquiridas 
pelos jovens 
 

1. Funções 
desempenhadas 
pelos alunos que 
passaram pela 
empresa.  

 
A- Lavar loiça, repor os materiais, 
atender ao público fazer lixas, 
croissants. 
B - Reposição de material, 
preparação de sandes, tostas, cafés, 
entre outros. 
C - Tirar cópias, entregar nos 
diferentes serviços. 
D - Várias (arrumação, limpeza, 
reposição, etiquetagem, ...) 
E - Manobrar o PC, treinar a 
escrita, arrumação da biblioteca 
(dificuldade). 
F - Receção de ginásio, interação 
com os clientes. 
G- Apoio logístico nas aulas. Apoio 
nas tarefas com o material 
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desportivo usado em aulas. Arrumo 
e organização material desportivo. 
 

 2.Avaliação desta 
experiência.   

 

 
A – Sim, é uma mais-valia para os 
dois lados, ela precisa muito. Ao 
nível do trabalho ela era muito 
desenrascada. Cresceu como mulher 
no seu dia a dia, na sua vida diária. 
A escola passou a ver que ela é 
capaz de subir e melhorou a sua 
autoestima. 
B - Foi uma mais-valia porque a 
formanda foi uma grande ajuda para 
nós e para o desenvolvimento 
pessoal e social da aluna. Acaba por 
ser bom para eles e para nós, 
aprendemos a ser melhores uns com 
os outros. Ficamos mais pacientes e 
tolerantes para estas pessoas. 
C - sim, o aluno acabou por ajudar 
na realização das tarefas. 
 
D - Sem dúvida. Permite-nos ajudar 
no desenvolvimento de cada aluno 
ajudando-os a encarar a vida ativa do 
mercado trabalho. Também permite 
que os nossos colaboradores 
experienciem relações afetivas e de 
entreajuda, colaborando neste 
processo de aprendizagem. 
 
E - É uma mais-valia mas muito 
difícil na medida em que são 
crianças com muita dificuldade 
apesar de demonstrarem algum 
interesse, porque necessitam de 
muita atenção. Acabamos por perder 
muito tempo a ensinar e a repetir 
sempre a mesma coisa, acabamos 
por às vezes atrasar o nosso serviço. 
F - Sim, integra, acolhe e dá 
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oportunidade. Hoje sou mais 
tolerante e compreensivo. 
G- Sim. Crescimento mútuo. 
Empresa, técnicos, e do aluno. 
 

 3.Obtenção dos 

objetivos 

delineados no 

início do ano. 

 
A – Sim, com a nossa ajuda eles 
acabam por conseguir.  
B – Sim. 
C – Sim, uns precisam de mais ajuda 
que outros, mas acabam por 
conseguir. 
D – Sim. 
E – Alguns. 
F – Sim. 
G – Sim. 
 

 

 4. Caso de 
insucesso / 
sucesso de um 
aluno que teve 
passado pela 
empresa.   

 
A - A “A” foi um caso de sucesso, 
aguardando sempre as suas funções. 
Nunca foi malcriada sempre se 
tratamos como se estivéssemos em 
família. 
B – A “B” foi um caso de sucesso, 
sem dúvida, é uma pena não 
conseguirem contratar estas pessoas. 
C - Tive casos de insucesso, alunos 
de etnia cigana que não possuindo 
habilitações como ler e escrever, 
aliada à falta de vontade de aprender 
foram casos de insucesso e não 
resultou. 
D – Não tivemos casos de insucesso. 
E – A “E” que acabou por conseguir 
fazer algumas das tarefas com 
sucesso, ligar o pc, escrever o seu 
nome, fazer recados na reprografia 
(imprimir o texto). 
F – 0 
G - Adquiriu hábitos que soube 
transpor para casa. Arrumar as suas 
coisas e ajudar nas tarefas 
domésticas familiares. 
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 5. Fatores que 

estiveram na base 
deste insucesso / 
sucesso. 

 
A - Porque esteve sempre à 
vontade, o facto de estarem 
habituadas a jovens idades, e 
porque eu gosto de ajudar e de 
colocar as pessoas à vontade. 
B - Relacionamento pessoal com os 
colegas, melhorou a sua auto estima 
face aos colegas o que a levou a ter 
mais brio no que fazia. 
C - Falta de vontade de aprender 
uma atividade. 
D - O estar, o vir trabalhar, o 
cumprir horários e ter 
responsabilidades, o sentirem-se 
úteis com atividades que 
conseguem realizar, o crescerem 
num ambiente diferente. Terem 
outras conversas e vivências. 
E - Este caso obteve sucesso porque 
houve muita insistência da minha 
parte para que cumprisse e 
aprendesse as tarefas. 
F – 0 
G- A capacidade de o aluno 
perceber a importância do seu 
contributo. 
 

 

 6. Três  fatores 
(objetivos ou 
ferramentas) que 
considera 
importantes para 
o processo de 
transição. 

 
A - Passar conhecimentos ao nível 
das regras de higiene; tentar 
compreender que as pessoas dizem 
as coisas para ajudar; Regras de 
atendimento ao público. A duração 
da formação, é pouco tempo. 
Precisam de mais tempo para terem 
mais oportunidades de emprego. 
B - Falar com a aluna de forma a não 
a pressionar, utilizar a promoção da 
autoestima na realização das suas 
tarefas. 
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 C - Trabalhar sempre sob vigilância, 
usar a estratégia da conversação 
positiva para que o aluno consiga 
desenvolver como tarefas. 
D – Devem trabalhar como se 
fossem trabalhadores normais, para 
se habituarem a como é lá fora. Mais 
tempo. 
E – É importante comparar / 
aproximar as atividades com a vida 
ativa; Fazer ver que é importante 
cumprir prazos; Trabalhar as 
relações interpessoais. 
F – è importante 
comparar/aproximar as atividades 
com a vida lá fora/ativa. Devem 
trabalhar como se fossem 
trabalhadores normais. 
G- Integração, importância das suas 
características, humildade para 
aprender. 
 

 7. Apoios 
prestados pela 
escola durante a 
realização do 
estágio deste / s 
alunos.  

 
A - Prestaram apoio à formanda, 
apoio na forma de se relacionar com 
a formanda e na assiduidade. 
B - O apoio prestado à empresa foi 
suficiente e à aluna também. 
C - O apoio prestado foi ao nível da 
educação especial, e era prestado 
mais ao aluno. 
D - O constante acompanhamento 
por parte dos professores 
responsáveis é uma das coisas mais 
importantes para que tudo corra 
bem. Refere que este último caso foi 
bem acompanhado. Foi dada a 
devida atenção quer à empresa quer 
ao aluno. Em outros casos a entidade 
sentiu se perdida porque não foram 
informados das competências e 
dificuldades dos alunos, foi algo que 
tivemos de ir descobrindo, O que 
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acabou por dar azo a algumas 
frustrações de ambas as partes. 
E - O apoio era prestado pela 
equipa EE mas devia ser mais 
assíduo, mais regular. A equipa 
deve facultar mais material de 
trabalho para que a aluna inicie as 
tarefas que estavam previstas. 
Refere que muitas vezes não sabia 
que tarefas dar aos alunos que 
deveria de haver trabalho (fichas) 
pré-estabelecidas pelos professores 
para que pudessem ser realizados 
pelos mesmos. Por vezes ficavam 
sem “trabalho”. 
F - O apoio era prestado pela 
equipa EE mas devia ser mais 
assíduo, mais regular. Devia de 
haver reuniões quinzenais para que 
se possa discutir formas de atuar, 
insistência nas tarefas, 
procedimentos a efetuar, 
G- Disponibilidade professores no 
acompanhamento dos alunos. Total 
cooperação com a entidade que 
recebe estes alunos. 
 

 8. Possíveis 
alterações que 
faria em todo o 
processo. 

 
A - Ao nível das práticas os horários 
de trabalho deviam ir mais de 
encontro com os que eram 
praticados na empresa. 
B - Ao nível dos horários, devia ser 
mais compatível com o que é 
realizado pelas funcionárias 
beneficiava ambos os lados. 
 C - Um aumento do horário de 
formação, para que possa estar em 
contato com outros serviços para 
mais tarde os conseguir realizar. 
D - Mais tempo. Estes miúdos estão 
presentes 1 vez por semana. Penso 
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que, em determinados casos, série 
benéfico que fossem mais dias. 
E - Devia de haver reuniões 
quinzenais para que se possa discutir 
formas de atuar, insistência de 
tarefas, procedimentos a efetuar. 
F - Ao nível das práticas os horários 
de trabalho deviam ir mais de 
encontro com os que eram 
praticados na empresa. 
G- Muito questão a questão. Caso a 
caso surja algumas sugestões 
individualizadas. De forma geral não 
faria mudanças. Funciona bem as 
parcerias e a troca de experiências e 
informações entre escola e entidade 
recetora. 
 

E - A vida pós-
escolar dos 
Jovens 
 

1. Continuidade 

no contacto com 

jovens / família 

que passaram 

pela empresa. 

 
A – Não. 
B – Não. 
C – Não. 
D – Em alguns casos sim, noutros 
não. 
E – Não. 
F – Sim. 
G- Sim. 
 

 

 2. Número de 
jovens (após a 
realização do PIT 
na empresa)  em 
contexto de 
trabalho. 

 
A – Nenhum 
B – Nenhum 
C – Nenhum 
D – Nenhum 
E – Nenhum 
F – 2 
G- Nenhum 
 

 

3. As atividades 
desenvolvidas. 

 
A- 0. 
B- 0. 
C – 0. 
D – 0. 
E – 0. 
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F - Receção e auxiliares. 
G- 0. 
 

4. Significado 
dessas atividades 
para a vida dos 
sujeitos.  

 
A – As atividades têm importância 
no desenvolvimento pessoal da 
jovem para além da sua vida diária. 
B - Foram muito importantes para o 
desenvolvimento pessoal e para 
ajudar na integração do mercado de 
trabalho.  
C - Sim, o sujeito sente- se útil da 
realização destas atividades. 
D - Penso que eles poderiam 
responder melhor do que eu, mas 
tem um impacto muito positivo, 
criando regras de socialização, 
responsabilidade e crescimento 
pessoal.  
E - Julgo que estas atividades têm 
importância para o futuro destes 
jovens, aprendem algumas coisas 
(escrever o nome), não aprenderam 
tudo o que eu gostaria, mas acho que 
foi importante. 
F - Estas atividades têm importância 
para o futuro destes jovens, dão-lhes 
a oportunidade de desenvolver 
capacidades. 
G- Sim, é importante que os jovens 
se sintam úteis na realização destas 
atividades. É importante 
relacionarem-se com outras pessoas 
fora do contexto familiar. Sentem-se 
mais valorizados e isso é importante. 
 

 

5. O impacto das 
mesmas na 
comunidade. 

 
A - Ajuda-a na autoestima, uma 
formanda sentida se com recursos 
para desenvolver essas tarefas. 
B - A comunidade passou a ter uma 
melhor impressão da aluna. O 
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comportamento da comunidade face 
à aluna. O impacto foi positivo. 
C - O impacto foi positivo, a 
comunidade aceitou-o bem e 
contribui para o aumento da 
estimativa de seu automóvel. 
D - Tem um impacto bastante 
positivo tornando-os mais 
admiráveis e respeitados pelos 
outros e pela comunidade. 
E - Não foi muito positivo na 
medida em que esta aluna era de 
etnia cigana e quando os colegas a 
viam no local gozavam-na, ela 
sentia-se intimidada, como se 
estivesse de castigo. 
F – Igualdade de oportunidades. 
G- É sempre positivo. A 
comunidade passa a ter uma melhor 
impressão dos alunos, percebem que 
eles são capazes de efetuar um 
trabalho. O comportamento da 
comunidade em geral face ao jovem 
foi positivo. 
 

 

6. Classificação 
do 
trabalho/tarefas 
desempenhado 
pelos jovens. 

 
A – No início foi complicado…não 
tinham muita desenvoltura…mas 
depois já faziam algumas coisas sem 
ajuda. Mostraram sempre vontade e 
brio no que faziam. 
B – O trabalho foi sempre 
desenvolvido com vontade, porém 
nem sempre saia como esperado. 
C – Quando começou tinha atitudes 
muito infantis, via-se que não estava 
habituado a fazer muita coisa e 
acabavam por vir durante pouco 
tempo.  
(Acha que a escola poderia ter 
ajudado nesse âmbito?) 
Sim, o estágio podia ser durante 
mais dia da semana. 
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D – O trabalho desenvolvido pelos 
jovens foi crescendo gradualmente 
em termos de autonomia e 
competências.  Houve sempre 
bastante interesse da parte dos 
jovens, 
E – O trabalho foi quase sempre 
desenvolvido com vontade e a 
qualidade foi melhorando no 
decorrer da formação. 
F – Devido aos horários que os 
jovens faziam, as aprendizagens 
demoravam mais tempo a ser 
realizadas. Acabam por demorar 
mais tempo para aprender algumas 
tarefas porque não havia uma 
continuidade, não vinham todos os 
dias.  
(Acha que a escola poderia ter 
ajudado?) 
Sim, os períodos de formação 
poderiam ter sido maiores, mais 
longos, mais vezes na semana. 
G – Dentro do que se esperava, era 
razoável-  
(E o que esperava?) Que ajudasse 
em algumas tarefas, que no final 
conseguisse fazer algumas sem ajuda 
e foi isso que efetivamente 
aconteceu. 
 

7. 
Acompanhamento 
da instituição. 

 
A – Sim, existe. 
B – Sim, existe. 
C – Sim, existe. 
D – Sim, existe. 
E – Sim, existe. 
F – Sim, existe. 
G- Sim, existe. 
 

 

7.1.  
Tipologia do 

 
A - Apoio aos tutores e aos 
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apoio formandos. 
B - Da parte dos professores de 
educação especial. 
C - Acompanhamento da equipa de 
educação especial.  
D - acompanhamento frequente do 
professor. (ver ref. acima). 
E – São acompanhados pela Equipa 
de Educação Especial. (ver ref. 
acima)  
F - Da parte dos professores de 
educação especial, de avaliação da 
evolução/ realização das tarefas. 
G- Da parte dos professores de 
educação especial, de avaliação da 
evolução/ realização das tarefas. 
 

F - 
Encerramento 
da entrevista 
 

1. Informação 
extra sobre os 
assuntos em 
análise. 

 
A- Gostei desta experiência, é 
como se fizesse parte da equipa de 
trabalho. Criámos relações de 
amizade com a formanda. De futuro 
estou disposta a ajudar a formar 
outros alunos que necessitem de 
ajuda. 
B - Esta experiência foi positiva, 
estou disposta a ajudar e orientar 
outros alunos no futuro. 
C - Com estes filhos, e fazendo 
parte de uma comunidade escolar é 
importante ajudar e aceitar estes 
alunos. Porém com crianças de 
etnia é sempre mais complicado 
porque não querem aprender. 
D - Acrescentar apenas que seria 
importante que o professor que 
acompanha estes alunos, aquando 
da apresentação destes nas 
empresas, pudesse estar munido de 
informações detalhadas acerca das 
competências dos mesmos. É muito 
importante que saibamos o que 
estes miúdos são, ou não, capazes 

 



 

 A Transição para a Vida Ativa de Jovens com Necessidades Especiais  

174 

Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 
 

de fazer. Para evitar a humilhação, 
a frustração, e para podermos traçar 
objetivos e propor-lhes atividades 
que consigam realizar e outras que 
possamos propor para novas 
aprendizagens mas sempre dentro 
do espectro das possibilidades de 
aprendizagem destes miúdos para 
os conseguir motivar. 
E - É sempre um orgulho 
acompanhar estas crianças, mas é 
necessário haver uma maior 
partilha de conhecimentos para que 
essa ajuda seja efetiva e benéfica 
quer para os alunos quer para quem 
ajuda. Para além disso o 
acompanhamento deve ser 
constante e regular para colmatar 
algumas necessidades. 
F – NR. 
G- São experiências sempre muito 
gratificantes. Proporcionar uma 
aprendizagem a estes jovens é 
sempre muito bom. Ajudar a 
prepará-los para a vida adulta e a de 
alguma forma atingir a sua 
independência. 
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Apêndice X- Grelha de Análise de Conteúdo – Entrevista aos Jovens 

Projeto de Investigação 

“A transição para a vida ativa de jovens com Necessidades Especiais” 

Grelha de Análise – Entrevista aos jovens 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Sujeitos 
A- Legitimação da entrevista 

 
 
 
B - Perfil do/a 
entrevistado/a 
 

 
1. Número de anos 

de frequência 
escolar 
 

 

 

A - 9 anos 

B - 13 anos 

C - 13 anos 

D - 13 anos 

E - 12anos 

F - 11 anos 

G - 11 anos 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

N= 7 

 2. Idade 
 

A - 15 anos 

B- 19 anos 

C – 16 anos 

D – 17 anos 

E – 15 anos 

F – 17 anos 

G – 16 anos 

 

 3. Habilitações 
Escolares 
 

A- 9.º ano 

B- 10.º ano 

C – 10.ºano 

D- 10.ºano 

E- 9.º ano 

F – 11.º ano 

G – 10.º ano 

 

 4. Género Feminino: D 

Masculino- A, B, C, E, F, 
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C - Formação 
Escolar 
 

1. Ano de 
escolaridade em 
que começou a 
ser apoiado pela 
EE. 

 

A - Não me lembro quando 

comecei a ser apoiado, a ter 

apoio. 

B - Comecei a ter apoio logo no 

5.º ano. 

C - Não me recordo. 

D - No terceiro ano, ainda na 

primária. 

E - No 5.º ano. 

F - Logo desde a primária, 1.º 

ano. 

G - Logo desde a primária, 1.º 

ano. 

 

 2. Dificuldades na 
aprendizagem 

 

A - A minha maior dificuldade é 

a escrita. 

B - Foi sempre a escrita, é onde 

tenho mais dificuldades. 

C - A minha maior dificuldade foi 

sempre em interpretar as coisas, o 

que queriam dizer. 

D - Na leitura, tive sempre 

dificuldade na leitura. 

E - A minha maior dificuldade foi 

sempre em interpretar. 

F - Leitura, escrita, interpretação 

e cálculo mental. Detesto 

matemática, não percebo nada. 

G - Cálculo mental. Não me dou 

nada com números. 

 

 3. O que aprendeu 
na escola /Coisas 
de que gostou 

A - Aprendi as letras, os números, 

a ler e a contar.“gostei de 

conhecer os  meus amigos e das 
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aulas de DPSC e do meu estágio”. 

B - A ler, escrever, fazer contas e 

desenhar. Do que gostei mais foi 

das aulas de educação física. 

C - Muitas coisas. Ler, contar, 

jogar... Gosto muito dos meus 

amigos e professores. 

D -  Aprendi a ler e a 

escrever…gosto muita das aulas 

de DPSC ”. 

E - A fazer contas, ler e escrever. 

Gosto muito dos meus amigos e 

das aulas de TIC. 

F - Eu aprendi a ler, a escrever e a 

contar. Eu gosto de aprender as 

coisas. Gosto dos amigos e dos 

professores. 

G – A ler e a escrever, gosto de 

fazer trabalhos na escola. 

 4. Coisas de que 
não gostou na 
escola 

A - [O que gostou menos] – “dos 

meus horários”. 

B- Da matemática (ri). 

C- De algumas aulas, não soube 

dizer quais…algumas…Às vezes. 

D - Não gosto de ter de me 

levantar cedo. 

E - Não se lembra de nada que 

não goste mesmo. 

F - Não gosto de matemática e 

das confusões (garreias). 

G - Não gosto de matemática. 

 

 
D - 
Preparação 

 

1. PIT- Locais de 

A- No supermercado da 

localidade. 
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para a vida 
pós-escolar 

Estágio 
 

 

B- No bar da escola Secundária. 

C – Na biblioteca da escola 

Secundária . 

D - No bar da escola Secundária. 

E – Na reprografia da Escola. 

F - Eu estou nas Oficinas da 

Câmara. 

G - Ginásio da Câmara. 

 2. O interesse 
demonstrado no 
PIT . 

A - Sim estou a gostar muito. 

B- Sim estou a gostar muito. 

C - Sim, estou a gostar muito. 

D - Sim, estou a gostar muito. 

E - Sim. 

F - Sim. 

G - Sim. 

 

 3. Locais onde 
desenvolveu o 
PIT/ Estágio. 
 

A - Na piscina municipal e no 

Centro de Artes. 

B - No bar (só). 

C - No bar, na portaria e nos 

bombeiros. 

D - No bar (só). 

E - No pátio da escola e nos 

espaços comuns da escola 

Secundária… 

F - No Infantário e nas Oficinas 

da Câmara 

G - Empresa “X” 

 

 4. Competências 
adquiridas. 
 

A - Eu acho que o mais 

importante foi aprender a 

escrever e ler melhor e a somar e 

subtrair.  

B - Aprendi a atender ao público. 
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C - Acho que o mais importante 

foi que aprendi a ser mais 

responsável. 

D - Estou a aprender a atender ao 

público e a fazer as coisas do bar. 

E - Estou a aprender a ajudar os 

outros e a cumprir melhor as 

minhas tarefas. 

F - Aprendi as colocar os códigos 

para a entrada dos funcionários, a 

distribuir o correio e a ajudar a 

preparar as exposições. 

G - Ajudar nas tarefas. 

 5. O que é que 
gosta/gostou 
mais e o que 
gosta/gostou 
menos. 

 

A - Gostei mais dos orientadores. 

Não me lembro de nada que tenha 

gostado menos. 

B - Não gostei muito de ajudar a 

carregar o material…( de resto 

refere que gostou de tudo). 

C - Não me lembro de nada que 

tenha gostado menos. 

D - Gosto de ir à escola mas não 

gosto de todas as aulas. (não 

refere quais) 

E - refere nada. 

F - Eu gostei mais de ajudar os 

outros e gostei menos de trabalhar 

no computador. 

G - Gostava de fazer flexões e 

não gostava de pesos grandes. 

 

6. Capacidade para 

fazer as coisas do 

dia a dia (mais ou 

A- Sim, aprendi muitas coisas 

que não sabia fazer…(muitas). 

B- Sim. Desde que fiz o estágio 
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menos capacidade). sou capaz de fazer mais coisas. 

C – Sim. 

D – Sim. Agora faço mais coisas. 

E – Sim. 

F – Sim. 

G – Sim. 

 
 
E - Projeto de 
vida atual 

1. Atividades de 
um dia, desde que se 
levanta até que se 
deita. 

 

A - Tomo banho, visto-me e 

penteio-me, depois tomo o  

pequeno almoço e lavo os dentes. 

Vou deixar o meu irmão na 

escola com a minha mãe e depois 

vou para a minha escola, ter 

aulas. Depois volto para casa, 

ajudar a mãe e o pai, vejo 

televisão e deito-me. 

B - Levanto-me, faço a minha 

higiene pessoal. Vou para a 

escola, estudar. À tarde,  regresso 

a casa, vejo televisão e vou 

dormir. 

C - Sair de casa, ir de autocarro 

para a escola, estudar, almoçar na 

cantina, regressar a casa, estudar 

e jogar com o meu irmão. 

D - Ir para a escola, fazer o 

estágio, estudar, voltar de 

transporte para casa, ajudar a avó, 

ver televisão e deitar. 

E - Tomar banho, comer, ir para a 

escola, estudar, regressar a casa, 

ver televisão e jogar. 

F - Levanto-me, arrumo o quarto, 
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lavo a cara e os dentes, estendo a 

roupa, varro a casa, lavo a louça e 

ajudo a fazer a comida. Também 

ando de bicicleta. 

G -  Levantar, tomar banho, 

pequeno almoço, escola, almoço, 

trabalhos de casa, jogos natação, 

jantar, dormir. 

 2. Tipo de ajuda 
necessária do dia-a-
dia. 

A - Não preciso de ajuda em nada 

(faço tudo sozinho) só na escola é 

que preciso de ajuda.  

B -Só preciso de ajuda na escola, 

para me concentrar, para ler e 

escrever. 

C -Não. 

D - Não. 

E - Não. 

F - Não. Não preciso de ajuda, só 

a fazer a comida. 

G - Não. 

 

3. Amigos fora 
do ambiente escolar. 

A - Sim tenho alguns. 

B -Sim tenho alguns. 

C - Sim. 

D - Sim, tenho alguns. 

E - Sim. 

F - Sim. 

G - Sim. 

 

4. Saídas com 
amigos. 

A- Sim, às vezes vou passear com 

eles. 

B-  Sim. 

C- Não. 

D -Sim. 

E- Sim. 
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F - Sim. 

G - Sim. 

5. Atividade de 

que mais gosta. 

Número de  vezes 

que as realiza por 

semana. 

A- Gosto muito de falar com os 

meus amigos ao telefone e de ir 

para a casa do meu avô, ajudo o 

meu avô nas coisas que ele me 

pede…( No quê?)- Não soube 

dizer- Em muitas coisas. 

B- Sim, gosto de jogar futebol 

com os amigos. 

C - De jogar computador, jogo 

quase todos os dias. 

D – Sim, jogo Badminton no 

desporto escolar, 1 vez por 

semana. 

E – Gosto muito de jogar à bola, 

mas não temos dia marcado é 

quando combinamos. 

F - Tratar da comida, todos os 

dias da semana. 

G - Sim, natação, 2 vezes por 

semana. 

 

6. Frequência de 

espaços públicos 

(compras, desporto, 

cinema, 

espetáculo…). 

A- Sim, vou. Com os pais e 

amigos. 

B- Sim vou. 

C – Sim, vou. 

D – Sim. 

E – Sim. 

F – Sim. 

G – Sim. 

 

7. Férias (família ou 

amigos). 

A- Com a família. 

B- Com a família. 
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C – Com a família 

D – Com a família. 

E – Com a família. 

F – Com a família. 

G – Com a família. 

8. Grau de 

satisfação perante a 

vida. 

 A- Sim. 

B – Sim. 

C – Sim. 

D – Sim, estou. 

E – Sim. 

F – Sim. 

G – Sim. 

 

F- 
Expectativas 
e 
planeamento 
do futuro 

1. Sonhos desde 
criança. 

A- Não me lembro. 

B-  Não me lembro. 

C - Não me lembro. 

D- Sonhava em ser enfermeira. 

E-  Quando era miúdo sonhava 

em ser polícia. 

F-  Ser empregado de mesa e 

praticar atletismo. 

G- Sonhava em ser jogador de 

futebol. 

 

 

 2. Realização desses 

sonhos. 

A- Não responde. 

B – NR. 

C – NR. 

D – Ainda nenhum. 

E - Ainda nenhum. 

F – Praticar atletismo. 

G – NR. 

 

 3. Expectativas face 
ao futuro.  
 

A- Gostava de ter um trabalho 

parecido com o do meu estágio. 

B - Gostava de ser treinador de 
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futebol. 

C - Gostava de ser desportista, 

futebolista ou assim. 

D - Não sei, não penso muito 

nisso. 

E - Gostava de trabalhar para 

ganhar dinheiro. 

F - Ser empregado de mesa. 

G - Ser jogador de futebol. 

G - 
Encerramento 
da entrevista 
 

1. Outras 
informações  sobre 
si e a sua vida. 
 

 

A-Não quis acrescentar nada. 

B-Não quis acrescentar nada. 

C-NR. 

D-Não quis acrescentar nada. 

E-NR. 

F-Eu sou feliz. 

G-NR. 

 

 

 

 


