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Pertence a quem se atreve e a vida é 

muito boa para ser insignificante”.  
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo compreender qual a importância atribuída ao papel 

do Animador Sociocultural, na Inclusão das crianças com Necessidades Educativas 

Especiais no Jardim de Infância.  

A Animação Sociocultural baseia-se num conjunto de técnicas e alicerces que podem dar 

um contributo para que os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) possam 

ser mais ativos no seu próprio desenvolvimento, tanto a nível pessoal como social. Este 

estudo foi desenvolvido com as crianças, envolvendo a comunidade escolar e em 

particular com as educadoras de infância responsáveis pela sala. Neste contexto, a 

Animação Sociocultural pode potenciar a consciencialização e a importância da inclusão 

de crianças com Necessidades Educativas Especiais no grupo/ turma. 

Nesta investigação, que tem como base um modelo de investigação qualitativa, que foi 

desenvolvido nos dois agrupamentos de escolas da cidade de Beja, o investigador pode, 

a partir das entrevistas efetuadas, melhor compreender o papel do Animação 

Sociocultural na inclusão e desenvolvimento de alunos do Jardim de Infância com NEE.  

Pretende-se compreender se o Animador, recorrendo à utilização de diversas técnicas, 

adaptadas a cada aluno, pode contribuir para uma melhor inclusão e aprendizagem por 

parte destas crianças.   

A escola tem um papel fundamental na formação da criança, tanto ao nível educativo, 

como pessoal e social, sendo a inclusão um meio de reconhecimento e aceitação pela 

diferença. Esta investigação, de natureza qualitativa, será posta ao serviço da Animação 

Sociocultural, das famílias e das crianças com NEE, que em conjunto poderá contribuir 

para uma intervenção articulada e inclusiva. 

Nesta área de intervenção realça-se a importância da resiliência e a capacidade de cada 

indivíduo em lidar com os seus próprios problemas e desafios, com vista a superar as 

adversidades que assistem às pessoas com NEE, potenciando as suas capacidades de 

aprender e crescer. 

Para a maioria das Educadoras de Infância entrevistadas a Animação Sociocultural é vista 

como um parceiro fundamental em sala de aula/atividades, permitindo um trabalho 

colaborativo que poderá contribuir para o sucesso educativo e para o melhor desempenho 

do aluno numa escola que se pretende mais inclusiva.  



 

 
 

Palavras-chave: Animação sociocultural; Animador sociocultural; Educação pré-

Escolar; Inclusão; Necessidades Educativas Especiais. 

 

  



 

 
 

Abstract 

This study aims understand the importance attributed to the role of the Socio-cultural 

Animator, in the Inclusion of Children with Special Educational Needs in Kindergarten. 

The Sociocultural Animation is based in many techniques and foundations able to lead 

students with Special Educational Needs (SEN) to be more active in their own 

development, both at the personal and social level. This project was developed with 

children, including the school community and in particular the nursery educators 

responsible for the room. In this context, the Sociocultural Animation can enhance 

awareness and inclusion in the group or class. 

In this research, which is based on a qualitative research model in the two groupings of 

schools in the city of Beja, the researcher can obtain from the interviews a critical point 

of view regarding the role of Sociocultural Animation in the inclusion and development 

of Kindergarten students with SEN.  

It is intended to understand that the Animator using various techniques, adapted to each 

student, can contribute to greater inclusion and learning by these children.   

The school has a fundamental role in the formation of the child, both educational, personal 

and social, and inclusion is a means of recognition and acceptance by difference. This 

qualitative research model will be put at the service of Socio-cultural Animation, families 

and children with SEN, which together can contribute to an articulated and inclusive 

intervention. 

This area of intervention highlights the importance of resilience and the ability of each 

individual to deal with their own problems and challenges, with a view to overcoming the 

adversities that assist people with SEN, enhancing their ability to learn and grow. 

For most of the Childhood Educators interviewed, Sociocultural Animation is seen as a 

fundamental partner in the classroom/activities, allowing collaborative work that can 

contribute to educational success and to the best performance of the student in a school 

that is intended to be more inclusive. 

Key words: sociocultural animation; sociocultural animator; preschool education; 

inclusion; especial educational needs.    
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Introdução 

O presente estudo desta Dissertação tem como principal finalidade evidenciar o papel e 

contributo da Animação Sociocultural, enquanto instrumento sócio educativo para a 

inclusão das crianças com Necessidades Educativas Especiais no Jardim de Infância. 

Pretende-se fundamentalmente dar a conhecer a intervenção da Animação Sociocultural 

e do Animador, nas suas competências e funções contribuindo para uma efetiva inclusão 

das crianças com necessidades educativas especiais em contexto de sala de aula. 

Pretende-se ainda, desta forma, valorizar e dar a conhecer várias formas de trabalho em 

Animação Sociocultural (ASC), que segundo Cunha (2009) deve ser compreendida como 

uma forma exemplar para promover a socialização, formar os sujeitos para a vida em 

comunidade, sensibilizando e educando os indivíduos para os valores humanos e para a 

construção da personalidade, sendo também uma contribuição para o desenvolvimento 

do aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

 Com este estudo pretende-se ainda evidenciar que a Animador Sociocultural pode vir a 

ter um papel importante na interação com as crianças com NEE, contribuindo com uma 

outra visão de intervenção junto destas.  

A conceção de NEE foi clarificada na Declaração de Salamanca UNESCO (1994), na 

qual a expressão NEE, refere-se a todas as crianças e jovens que mostram deficiências ou 

dificuldades escolares.  

Preconiza-se que se inclua em contexto sala de aula as crianças em desvantagem, tais 

como, crianças de rua ou em situação de risco, de populações remotas ou nómadas, 

referentes a minorias étnicas ou culturais e crianças desfavorecidas ou marginais, bem 

como as que apresentam problemas de conduta ou de ordem emocional, com crianças de 

estrutura normalizada ou mesmo sobredotadas. 

Para o autor Barbosa (2006), o contributo da Animação Sociocultural, e dos Animadores 

Socioculturais deve garantir às crianças e jovens com NEE o desenvolvimento de todas 

as suas potencialidades físicas, cognitivas, sociais, emocionais, espirituais, criativas e 

expressivas. 

As linhas condutoras desta Dissertação pretendem trilhar um caminho, que pode vir a 

encorajar o Animador Sociocultural para que possa ser um agente colaborativo e ativo de 

mudança. 
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Esta Dissertação encontra-se dividido em duas partes: Enquadramento Teórico e 

Investigação Empírica  

Em relação ao enquadramento teórico, está organizado em dois capítulos. No primeiro, 

procede-se à contextualização da ASC, descrevendo a sua origem e essência. 

Neste capítulo apresenta-se ainda o enquadramento da ASC e as Necessidades Educativas 

Especiais nas (NEE) em vários contextos da Animação Sociocultural. São ainda 

apresentados, os conceitos de inclusão e de educação inclusiva.  

Na segunda parte do trabalho, a investigação empírica está dividida em três capítulos. 

No primeiro capítulo, expõe-se a proposta da Dissertação, explicam-se os objetivos do 

estudo, o modelo de investigação e determina-se a amostra, instrumento de investigação 

(Modelo de investigação / Investigação Qualitativa), clarificando-se os procedimentos 

adotados e por fim a apresentação e discussão dos resultados. 
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I. Parte 

1. Enquadramento teórico 

  1.1 Conceito e desenvolvimento da Animação Sociocultural 

O conceito de Animação Sociocultural é bastante vasto, apreendendo várias definições, 

por parte de vários autores. Por outro lado, a Animação Sociocultural intervém a vários 

níveis: Cultural, Social e Educativo, mantendo um contacto próximo com a realidade 

social e suas especificidades. 

A Animação Sociocultural tem uma grande importância nas sociedades atuais. Este facto, 

deve-se sobretudo, ao seu dinamismo como prática e como metodologia. 

A Animação Sociocultural surge em função das novas exigências de uma sociedade, cada 

vez mais complexa e da necessidade de manter os sujeitos em constante integração e com 

formação ao longo da vida. 

O conceito de Animação Sociocultural enriqueceu-se ao longo dos tempos, embora ainda 

não exista uma definição única de Animação. O seu campo de intervenção é bastante 

vasto, sendo vista como um processo de intervenção que sugere transformação, feita para 

e com a comunidade envolvida. 

Embora a Animação Sociocultural não tenha um corpo teórico próprio, tem um 

fundamento científico, que foi concebido pelas ciências sociais, ou seja, a Animação 

Sociocultural apoia-se nos conhecimentos da Antropologia, Sociologia, Psicologia, 

Economia, e na metodologia científica definida por estas mesmas ciências. 

 O autor Lopes (2006), descreve que a sociedade é afetada por uma multiplicidade de 

problemas socioculturais que podem levar a uma carência substancial dos valores 

culturais, caso não exista uma intervenção rápida e eficaz. É neste contexto, que 

determina o papel do Animador Sociocultural como agente de mudança, capaz de elaborar 

e executar um plano de intervenção, numa comunidade, instituição ou organismo, usando 

técnicas culturais, sociais, educativas, desportivas, recreativas e lúdicas. (Estatuto do 

Animador Sociocultural). 

A Animação Sociocultural é delineada como um programa ou projeto que destaca o 

trabalho de concretização das atividades, procedimento e determinadas ações, divulgando 

uma função social e uma perspetiva de maior inclusão. A Animação Sociocultural (ASC) 
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Por fim, tem como um fator destacar um símbolo funcional, que concebe, produz, e dá 

lugar a causas e motiva resultados ou normas. 

É desta forma, que se deve apreender a Animação Sociocultural (ASC) como um conjunto 

de processos/normas que orientam uma determinada organização de pessoas para 

realizarem projetos e desenvolverem iniciativas que promovam a sua integração e 

inclusão no meio que as rodeia, ao nível social, psicológico e económico.  

A animação Sociocultural determina-se como uma mais-valia, não só no meio educativo, 

mas também na inclusão de cada indivíduo.    

Existem vários autores que assim a descrevem, possibilitando uma parceria entre a 

inclusão e a Animação Sociocultural. 

Ander-Egg (1991) refere que a ASC se relaciona com os indivíduos e grupos de todas as 

idades, num processo contínuo de desenvolvimento e mudança. Logo, deseja fortalecer 

as competências e aptidões do indivíduo no grupo, a fim de participar no seu ambiente, 

mais inclusivo para todos os indivíduos. 

 O autor Ytarte (2007), faz referência as características que esclarecem um significado da 

Animação Sociocultural para fortalecer o contacto com os seus destinatários; estimular a 

comunicação ativa no meio em que está inserido; fomentar a expressão criativa e a 

diversidade cultural dos indivíduos; favorecer a comunicação, relações e a inclusão entre 

os sujeitos. 

 Neste contexto, podemos avançar e dizer que o papel do Animador Sociocultural, 

consiste em desenvolver uma estratégia de Animação Sociocultural para uma participação 

autônoma, voluntária, criativa e responsável, desejando que os alunos adquiram aptidões 

de formas a desenvolverem as suas ideias, promovendo, assim, a sua autonomia. 

Não é fácil determinar a origem e o início da Animação Sociocultural da Animação 

Sociocultural. Para Cunha (2009), a ASC, para além de uma práxis tecnológica, é uma 

experiência social que sempre existiu, ainda que o autor refira que apenas no começo da 

segunda metade do século XX, é que esta foi apresentada como uma metodologia 

adequada de atuação socioeducativa, na elaboração de uma inclusão para todos a todos 

os níveis.  

É na década de 60 em França, que o conceito de ASC inicia e designa um conjunto de 

ações reservadas e gera processos de dinamização da vida social. 
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Segundo Ander-Egg (1991), os Animadores Socioculturais pretendem promover a 

autonomia, o autodesenvolvimento e atividades destinadas a completar criativamente, 

facilitando a comunicação interpessoal, promovendo formas de educação permanentes, 

concebendo condições para a expressão, para a iniciativa e a criatividade pessoal dos 

grupos de indivíduos com NEE. 

A Animação Sociocultural (ASC) tem como suporte as mesmas fontes e surge com o 

objetivo de dar resposta a problemas como: integração, comunicação pessoal, necessidade 

de promover programas de valorização e promoção das relações humanas e valorizar a 

inclusão das crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

A Animação Sociocultural (ASC) numa primeira parte, aconteceu na fase Revolucionária, 

de 1974 a 1976, em que a ASC era vista, pelos sucessivos governos provisórios e pelo 

movimento das Forças Armadas, como uma estratégia de desenvolvimento cultural 

dispondo-se para uma ação interventiva na sociedade baseada na motivação. 

No seguimento desta estratégia, a fase seguinte é a Constitucionalista, que vai desde 1977 

a 1980, observando-se que a ação da ASC foi dirigida por instituições do Estado, em que 

o mesmo, definia os princípios orientadores para a formação dos animadores 

socioculturais. Seguidamente ocorreu a fase Patrimonialista, que vai de 1981 a 1985, em 

que o exercício da ASC se direcionava, essencialmente, para a preservação e recuperação 

do património cultural. No entanto, criaram-se alguns projetos ambiciosos no trabalho de 

animação na comunidade e na escola, levando à inclusão de alunos com NEE e que 

conduziram a um conflito entre as diferentes perspetivas da animação. Depois, sucedeu a 

fase Multicultural e a fase Intercultural, de 1991 até 1995, onde a ASC centra a sua ação 

no quarto pilar da educação defendido pela UNESCO, “aprender a viver juntos” Delors, 

(2003) fortalecendo posturas de concordância e valorização das desigualdades culturais, 

nas quais se deve dar preferência ao ser e só depois estimular o saber fazer.  

No ano de 1996 a Globalização, vai até ao presente, onde a Animação Sociocultural 

desenvolve ações de reflexão, participação, cooperação, envolvência, intervenção e de 

transformação para permitir que as pessoas promovam a sua autonomia a vários níveis. 

Mais tarde, depara-se com a valorização do espaço educativo não formal por parte do 

Conselho Nacional de Educação (2008). 
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1.2 Animação Sociocultural e Animação Socioeducativa 

A Animação Sociocultural não tem data definida de como surgiu, pois, acredita-se que 

desde que os indivíduos vivem em grupo/comunidade, que a Animação é motivada no 

sentido em que organiza e desenvolve um mecanismo de intercâmbio. Mais formalmente, 

surge na Europa na década de 60/70. 

Cabe ao Animador o papel de intermediário ou mediador, sendo as suas áreas de 

intervenção bastante vastas, sobretudo a nível social, cultural e educativo.  

A educação abrange um vasto leque de outros significados, no entanto convém destacar 

aqueles que lhe estão mais subentendidos, nomeadamente os termos de desenvolvimento, 

de formação, de educação e ensinamento do indivíduo. 

É importante explicar que a Animação Sociocultural ao nível educacional colabora para 

uma melhor formação do indivíduo, dando resposta à necessidade de uma constante 

“aspiração” de conhecimento e urgência de formação profissional da atual sociedade, 

tendo como objetivos o desenvolvimento pessoal, a mudança de atitudes, o sentido 

crítico, a responsabilidade, o processo de consciencialização, a motivação, etc. 

Esta abordagem do conhecimento assenta, segundo Bento (2003), no triângulo educativo, 

que se refere aos três tipos de educação formalmente aceite pela comunidade científica e 

educativa. 

Assim sendo, devem ser tidas em conta diversas vertentes de educação: 

• A educação não formal, que se traduz em contextos, em que não é obrigatória uma 

certificação e não atribui nenhum grau, caracterizando-se por se dirigir a todas as pessoas, 

qualquer que seja a sua idade ou grau de escolarização. Resulta de uma aprendizagem 

fora do contexto institucional e destina-se a grupos particulares da população. 

• A educação formal, que se traduz por uma educação institucionalizada em espaços 

educativos, complementa-se com a primeira. 

• A educação informal, que é uma aprendizagem que resulta das atividades do 

quotidiano, é uma forma de aprender, sem nos predispomos para qualquer coisa, sendo, 

muitas vezes, considerado como um momento de lazer. Neste sentido, a educação 

informal pode caracterizar-se por uma ida a um museu, uma ida ao cinema, ou efetuar 
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outras atividades lúdicas, em que o indivíduo aprende de uma forma não 

institucionalizada e desfruta também de um momento de ócio. 

A Animação Socioeducativa na prática, não é formal, no entanto, a base desta vertente é 

formal, uma vez que se baseia em teorias e práticas educacionais formais. Desta forma o 

Animador tem também, um papel de educador, dado que as suas ações têm um objetivo 

educativo. 

Tendo uma metodologia centralizada no indivíduo, a Animação Socioeducativa, promove 

a sua atuação em escolas, centros ocupacionais, centros e clubes de lazer e tempos livres, 

bibliotecas, ATL, ludotecas, museus, etc. 

 1.3 Papel do Animador Sociocultural  

O animador sociocultural desempenha um papel fundamental na dinamização de projetos 

de ASC com as instituições, coletividades, instituições, que produz os requisitos 

essenciais para uma participação ativa para todos. 

Segundo o autor Larrazábal (2004), o animador sociocultural surge no final de 1960, com 

a chegada da ASC relacionada com as movimentações ligadas à cultura popular. Desta 

forma, estes mantinham e realizavam o seu papel gratuitamente. 

Com o auxílio de vários elementos que reuniam experiências nesta luta, para dar 

credibilidade à Animação Sociocultural (ASC) foi possível criar o perfil deste técnico.  

Para Cunha (2009) o conceito de animação sociocultural que se iniciou em França e cujo 

objeto era intervir com os indivíduos nos campos do social, humano e cultural. Cunha 

refere que foi em França que se iniciaram diversos estudos sociológicos para esclarecer a 

posição profissional dos Animadores Socioculturais (ASC) em atividade. 

O autor Lopes (2006) menciona, que em Portugal os Animadores Socioculturais (ASC) 

demarcam-se por uma tipologia muito distinta e o seu perfil é trabalhoso de relatar, logo 

trata-se de uma figura ampla e dúbia.  

Para além desta razão, o autor faz referência ao facto de haver na nossa sociedade muitos 

intermediários/agentes, o que leva o mesmo a considerar que a Animação Sociocultural 

subsiste para além da figura do Animador Sociocultural, não se balizando ao próprio. 

Comparativamente às categorias educativas europeias e aos perfis profissionais do 
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Animador Sociocultural, Pérez (2006) faz referência à existência de um traço idêntico, 

que qualifica o panorama da Animação Sociocultural na Europa e faz a diferença. 

Já Pérez (2006), menciona às variáveis principais para a estrutura do perfil do Animador 

Sociocultural, refere que os destinatários integram o fator pertinente nesta variedade do 

perfil de um animador, seja através dos próprios ou através das entidades onde trabalham: 

Em função da idade a animação infantil e juvenil, animação de adultos e idosos; em 

função do género. A Animação sociocultural pretende ser um parceiro de inclusão, onde 

os grupos e alunos individuais sejam aceites dependendo das suas necessidades. Desta 

forma a Animação busca ajudar os indivíduos com problemática social, desajuste social, 

minorias étnicas, grupos de alto risco, pessoas com NEE, com dificuldades física, 

psíquica e sensorial e outras necessidades especiais ou específicas, indivíduos com 

doenças, vítimas de violência, estudantes, soldados, recluso; o Animador procura um 

ajuste ao nível educativo analfabetismo total ou funcional, grupos de níveis médios ou 

superiores, universitários; e comparativamente à condição laboral. No fundo a Animação 

sociocultural pretende ser um agente mobilizador de integração.   

Para Larrazábal (2004), conforme faz referência o trabalho/ profissão do animador 

começa por se iniciar, entre a do educador e a do agente social. É essencial que a formação 

seja especializada para que não se transformar-se numa discriminação em educação social 

ou pedagogia social. 

O Animador Sociocultural é um educador, pois deseja provocar a ação de mudança de 

atitudes. Assim a opinião prende dar o contributo da Animação Sociocultural para a 

evolução pessoal e social dos alunos com Necessidades Educativas Especiais no Jardim 

de infância.  

A Animação Sociocultural (ASC) considera que uma ação educativa não se efetua com 

pessoas individuais, mas com um conjunto de indivíduos. Por esta razão, o Animador 

Sociocultural pode ser apontado por educador social, noção que já prevalece em países 

como a Espanha. 

Os autores, Silva e Moinhos (2010), mencionam que o Animador Sociocultural deve ser 

um especialista apto a transmitir e a integrar uniões positivas com os indivíduos e com os 

grupos, referenciando-se a um perfil que envolve gostar de defrontar desafios/ estímulos 

e saber lidar com os fracassos que possam surgir. Logo, deve ser afetivo, tranquilo, 

compreensivo, complacente e saber estabelecer afinidades. 
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No entanto, não é suficiente, ter modestamente atributos pessoais para se ser animador 

sociocultural, pelo que é necessário adquirir e ampliar um conjunto de competências ao 

nível técnico e profissional. Jardim (2002) defende que, para ser Animador Sociocultural 

é necessário, apresentar capacidades de liderar, de presenciar pedagogicamente a união 

entre os indivíduos construindo um método contínuo de aprendizagens ou formação. 

A Animação Sociocultural (ASC), apta e séria, não deve ser feita de ânimo leve sem 

formação, sensibilidade e competência. O perfil do Animador Sociocultural terá como 

base educar.  

Ainda segundo os autores Silva e Moinhos (2010), o saber ser do animador sociocultural, 

é edificado através da igualdade pessoal de ter a capacidade de se encaixar na maneira 

como se relaciona com os outros. O Animador deve possuir conhecimento, ser capaz de 

partilhar, ser incorruptível e solidário para com os outros, levando coerência e harmonia 

a intervenção, e ao mesmo tempo deve ser paciente e compreensivo. Saber ouvir os outros 

e respeitar o ritmo próprio de cada um e as suas diferenças.  

O Animador Sociocultural para fortalecer a sua ação, tem de controlar um combinado de 

saberes e é essencial que este técnico desenvolva uma série de aptidões ou capacidades 

ao nível do saber fazer, de modo a poder fortalecer o seu papel, as suas funções e efetuar 

as tarefas que lhe são impostas.  

Segundo os mesmos autores, é assim desta forma, que o animador sociocultural, (ao nível 

do conhecimento) deve saber aumentar capacidades, competências e aptidões, tais como: 

a abertura à mudança; compromisso das funções e responsabilidade; criatividade, 

inovação e espírito crítico; capacidade de comunicação, negociação, cooperação, 

segurança e capacidade de se envolver em cada atividade que desenvolve. 

1.4 Animação Sociocultural na Infância e a Importância do Brincar 

A Animação Sociocultural na infância, conforme Lopes (2006), descreve uma carência 

sentida com a instituição da democracia em Portugal e esta aufere forma com a Animação 

Socioeducativa. Neste formato, detém como objetivo, complementar as funções da escola 

e as atividades de educação não formal, através de projetos lúdicos e educativos, 

realizados com diversos parceiros, que permitam às crianças e jovens conhecerem, dar 

largas às suas capacidades, motivando-as a erguer a sua autoestima, prevalecendo sempre 

a inclusão dos grupos. 
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As atividades têm por base processos de aprendizagem dinâmicos que resultam da 

partilha e interação dos alunos entre si e destes com os monitores. 

  as atividades e os meios utilizados pela ASC, no âmbito infantil, coincidem com vários 

métodos da educação não formal direcionados especialmente ao público infantil, como 

as atividades extra escolares, as atividades e os meios de carácter cultural (atividades de 

animação infantil em museus e bibliotecas, instituições culturais, as atividades de meios 

recreativos (parques temáticos, espaços de recreação ao ar livre e as instituições 

educativas especializadas que possibilitem a realização de atividades de educação nos 

tempos livres. 

 Lopes (2010), menciona que os planos de Animação Sociocultural (ASC), na infância, 

têm um conjunto de ações de carácter lúdico, dirigidos às crianças desde muito cedo. As 

atividades podem-se desenrolar autonomamente ou em grupo com a educação formal. 

Podem cruzar-se pela execução de ações relacionadas à expressão dramática, musical, 

plástica, ao jogo, ao brincar por brincar, ao faz de conta, que na fase inicial é muito 

pesquisa empírica e importante. Quando as crianças imitam o adulto nas suas tarefas 

diárias, elas estão a aprender. Se atividades estiverem relacionadas com a educação 

formal, podem operar como auxílios educativos fortalecendo o trabalho das áreas formais 

de ensino, possibilitando, viabilizando e apoiando as matérias programadas (exemplo da 

história e da matemática, concebendo e recriando acontecimentos de uma determinada 

época ou agregando um conjunto de números a personagens). Será desta forma que o 

Animador Sociocultural pode ter um papel de mediador para com o aluno com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), construindo materiais que possam ser uma 

ajuda para o seu desenvolvimento, trabalhando as várias técnicas. 

Existe também um outro grupo de atividades muito importante, que se forma em educação 

formal que integra uma ligação com a família/comunidade/quotidiano, muito importante, 

quando estes indivíduos com NEE procuram estímulos em todos os agentes que os 

acompanham. 

Conforme Lopes (2010), o Animador Sociocultural reproduz e completa a ação no 

domínio da Animação Sociocultural na infância e deve atender aos seguintes princípios: 

a criatividade estimulada, especialmente através do empenho em áreas significativas, que 

analisem formatos inovadores e métodos de aprendizagem, como o improviso e a 
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espontaneidade da parte lúdica, que faça com que o prazer da ação se revele na alegria 

das crianças.   

Sastre (2004) refere que a ASC na infância usa o potencial educativo do ócio para 

fortalecer procedimentos e comportamentos que viabilizem a evolução pessoal e social 

do público-alvo.  

O brincar é parte integrante do quotidiano das crianças, pois faz parte das suas 

necessidades básicas de convivência com o outro. Para a criança, brincar é uma 

necessidade essencial e básica, constitui-se como o direito ao brincar  

A atividade lúdica e o jogar e brincar, ajudam as crianças a desenvolver vários domínios: 

• Domínio da interação, facilitando e satisfazendo as necessidades afetivas; 

• Domínio cognitivo, desenvolvendo capacidades como a imaginação, criatividade, 

abstração, entre outros; 

• Domínio da linguagem, facilitando a aprendizagem de novas palavras e conceitos; 

• Domínio da socialização, ajudando a entender a noção de grupo, a cumprir regras e a 

ser um ouvinte ativo. 

Em todo o caso, quando o Animador Sociocultural tem como objetivo intervir, deve 

proporcionar e facilitar o acesso a espaços ligados ao tema, ou no caso da sua inexistência, 

proporcionar a sua implementação como forma de atingir os objetivos a que se propõe, 

adequando-os às necessidades específicas da comunidade para a qual trabalha 

(Magalhães. B, 2003). 

A formação é um processo contínuo, que requer a participação de diversos agentes 

educativos: Professores, Educadores, Animadores Socioculturais, entre outros, quer seja 

feita de um modo formal ou informal. Para isso é necessário que exista por parte desses 

agentes educativos um conhecimento da sociedade em geral e da comunidade com quem 

pretende trabalhar, em particular. 

As crianças conseguem adquirir capacidades e desenvolver potencialidades com mais 

facilidade que os adultos. Assim, devemos estimular as crianças adequadamente, tendo 

em conta o seu grau de desenvolvimento. 
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O desenvolvimento da criança é entendido como um processo de constantes mudanças, 

que se traduzem em emoções, ações, pensamentos e interações. 

Assim, deste modo, é importante sublinhar as atividades lúdicas na vida das crianças, uma 

vez que esta é uma das melhores formas de aprendizagem e possibilita experiências e 

vivências diferentes. O brincar desempenha um papel muito importante na vida de todos, 

mas principalmente, na das crianças, dado que permite encarnar outras personagens, e o 

faz de conta é importante para o desenvolvimento emocional, afetivo e psicológico. 

Ao brincar, a criança está a estimular a inteligência, este ato faz com que ela liberte a sua 

imaginação e desenvolva a sua criatividade, bem como possibilita o exercício de 

concentração e atenção para as diversas situações do seu quotidiano. Segundo Cordeiro 

(2012), o trabalho das crianças é brincar. Nas suas palavras, brincar é a sua principal 

função e será através da brincadeira espontânea ou do jogo estruturado, só ou com outras 

crianças, que aprenderá a utilizar uma linguagem e comunicação cada vez mais simbólica, 

organizada e ampla. O brincar que também lhe facilitará a aquisição de conhecimentos, o 

equilíbrio de tensões, emoções e sentimentos difíceis, ou seja, são várias as vantagens de 

brincar, para além do gozo puro e simples e do prazer físico, psicológico e emocional. 

Assim, o brincar está profundamente ligado à aprendizagem. A brincadeira traz vantagens 

sociais, afetivas e cognitivas para o seu desenvolvimento e é através da brincadeira que 

as crianças crescem, descobrem o mundo, e ao mesmo tempo se revelam a si mesmas. O 

autor Cordeiro, descreve o brincar como essencial para o desenvolvimento da criança ao 

nível; psicossocial, emocional e social.  

Ainda segundo Cordeiro (2012), o brincar desperta a imaginação e a criatividade. A 

Criatividade destes indivíduos no brincar é importante pois podem desenvolver 

capacidades mais adormecidas e incentivar uma interação com os pares. Podendo desta 

forma desenvolver a interação, confiança, medo e a vontade. O brincar faz parte do 

desenvolvimento de competências sociais e pessoais dos indivíduos conforme as suas 

capacidades de as adquirir, que podem ser potenciadas com a ajuda e sentido confiança 

nos profissionais que os acompanham neste caminho.  O “jogo” é uma brincadeira de 

emoções, que pode desenvolver a coordenação entre o cérbero e o corpo, ou 

psicomotricidade, para além de trabalhar as emoções. O jogo por si só ser um aliado de 

todas as emoções que a criança pode exprimir.  
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1.5 A Animação sociocultural e Educação Especial 

O Decreto-Lei n. º54/2018, de 6 de julho determina que a Educação Especial (ES) chegue 

a todos os alunos a nível social e educativo, para que desta forma, todos tenham a mesma 

igualdade de oportunidades, tornando-se o mais autónomos possível. A educação especial 

surge, neste sentido, como uma forma de adaptar programas e condições de ensino às 

crianças com limitações significativas e permanentes, ao nível da aprendizagem, 

comunicação, mobilidade e autonomia. 

As escolas que têm alunos com limitações consideráveis e duradouras e crianças com 

Necessidades Educativas Especiais, precisam que os seus programas educativos, sejam 

abrangentes, ajustados e adaptados. A adaptação do método de ensino e de aprendizagem 

tem por objetivo simplificar o ingresso ao currículo, à participação social e à vida 

autónoma das crianças e jovens com necessidades educativas de carácter permanente. A 

inclusão destas crianças deve suceder de configuração natural, expandindo as suas 

capacidades, minimizando as suas incapacidades com a ajuda de todos os mediadores no 

processo Martins, (2010). 

Para Martins (2010), o Animador Sociocultural ao adequar atividades e jogos 

brincadeiras, pode ser uma boa forma de resposta à inclusão, envolvendo todos os alunos 

nas atividades desenvolvidas, criando uma interação entre crianças com e sem 

necessidades educativas especiais e todos aqueles que as rodeiam, despertando o espírito 

de entreajuda e de companheirismo, recorrendo à solidariedade e à consideração pela 

diferença. 

Este autor Martins (2010), descreve como o Animador Sociocultural pode provocar nas 

crianças o seu sentido de criatividade, motivando-as e fazendo-as participarem na sua 

própria inclusão, através das atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula ou 

espaço estridor. 

Estes dois autores González & Conejos, (2010) relatam como “A animação sociocultural, 

enquanto prática educativa, expõe-se como um método inclusivo e compreensivo”.                         

Em concordância com o Decreto-Lei 54/2018, é necessária uma adaptação do processo 

de ensino e de aprendizagem, que aponte para um conjunto de medidas educativas, de 

forma a promover a aprendizagem e a participação dos alunos com necessidades 

educativas especiais.   
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Para a adaptação curricular individual, a Animação Sociocultural pode ser uma 

cooperação e uma medida que permite ao aluno chegar ao currículo tal como todos os 

outros, mas em que o mesmo é adequado e adaptado à sua pessoa. Desta forma, o 

currículo individual do aluno, pretende trabalhar em parceria, no jardim de infância, com 

a animação sociocultural, levando a que os alunos com NEE, trabalhem conteúdos e 

conceitos do currículo oficial, mas também que beneficiem de oportunidades com novas 

práticas e experiências, trabalhando o “lúdico”. 

Há que ter sempre em linha de conta as reais necessidades destas crianças, nunca 

esquecendo os seus objetivos, quer sejam educacionais ou sociais, mas mantendo uma 

linha condutora, onde as duas aliadas (animadora e educadora), possam ajudar na sua 

recuperação, preservando sempre as suas carências acima de tudo. 

A elaboração de um currículo específico individual requer um afastamento maior do 

currículo comum, inserindo assim algumas componentes/disciplinas com um currículo 

funcional de acordo com o perfil de funcionalidade da criança. 

Porém é de referenciar, que deve ser bastante refletida a implementação desta medida 

educativa, uma vez que a mesma pode trazer repercussões para o percurso escolar e social 

do indivíduo. Algumas vezes, os alunos são colocados prematuramente e de forma pouco 

criteriosa nesta medida educativa. Tal como foi referido anteriormente, a existência de 

um currículo específico individual pressupõe a existência de um currículo funcional. A 

existência de um corpus de áreas funcionais deve ir de encontro ao aluno, evitando a sua 

uniformização para um conjunto de alunos.  

De acordo com Costa Bernárd (1996), este deve ser refletido de acordo com o Programa 

Educativo Individual do aluno. É de destacar que a perspetiva curricular funcional pode 

incluir conteúdos do currículo normal ou conteúdos específicos. Assim, o currículo 

funcional deve ser individualizado, deve ter em consideração a idade cronológica, ter uma 

dimensão equilibrada de atividades e ter como meta a possibilidade de responder às 

expectativas presentes e futuras dos pais e dos próprios alunos. O trabalho deverá ser 

colaborativo com os vários elementos educativos e pessoais que acompanhem o aluno, o 

educador responsável e o educador do ensino especial. A animação sociocultural, neste 

contexto, pretende ser sempre uma mais-valia, ser impulsionadora de emoções, quer 

sejam sociais, pessoais ou de grupo. 



 

21 
 

Para Freire (2008), A inclusão, tem uma configuração de flexibilizar e desejando dar 

resposta educativa de modo a aprovisionar uma educação básica de qualidade a todos os 

alunos. Esta tem sido indicada como uma solução para o problema da exclusão 

educacional.  

No entanto, ainda perduram algumas barreiras, que dificultam o desenvolvimento de uma 

educação inclusiva.   

Ainda para Freire (2008), o progresso ou evolução de uma educação inclusiva, obriga a 

grandes mudanças organizacionais e funcionais em diferentes níveis do sistema 

educativo, mudanças na pronunciação dos agentes educativos, alterações na gestão da 

sala de aula, do currículo e a mudanças do próprio processo de ensino-aprendizagem. Por 

essa razão, podem levar também a originar resistências e medos, que a inibam dessas 

mudanças, isto para além das resistências naturais, face a uma situação de mudança. Há 

a mencionar ainda, as atitudes e crenças dos diferentes agentes educacionais, que por 

vezes, são confrontados com princípios que se pretendem implementar, a falta de 

formação e de competências que simplificam a implementação desses mesmos princípios. 

Também os constrangimentos curriculares, organizacionais e mesmo legais, constituem 

verdadeiras barreiras ao desenvolvimento de sistemas inclusivos. 

Desta forma, partindo deste pressuposto pretendendo equacionar os benefícios que os 

alunos possam obter, ao terem acesso a algumas atividades práticas, que serão em prol do 

próprio indivíduo com NEE.  

Importa ainda referir que nos meios rurais, pela dificuldade de deslocação por parte das 

equipas que integram as técnicas de acompanhamento, parecem acentuar-se junto das 

escolas desigualdades de acesso a projetos e atividades lúdico educativas desenvolvidas 

nas áreas urbanas.  

Nestes casos, torna-se ainda maior a relevância da intervenção do Animador 

Sociocultural. 

Com o alargamento das competências das Câmaras Municipais no contexto 

socioeducativo, o Animador Sociocultural passa igualmente a ter um papel de extrema 

importância, desenvolvendo as suas competências junto da comunidade escolar e 

implementação dos pressupostos constantes da Educação Especial. 
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1.6 A Animação Sociocultural com alunos com Necessidades Educativas Especiais 

Como já foi referenciado e segundo Barbosa (2006), a Animação Sociocultural (ASC) é 

entendida como uma ação ou conjunto de ações direcionadas para a composição e 

desenvolvimento de um projeto fundamentalmente prático, de consciencialização com 

vista a animar, dinamizar, motivar e participar para a inclusão sociocultural das pessoas, 

dos grupos e instituições de uma comunidade.  

Para Rilhó (2010), a Animação Sociocultural (ASC) será um incentivo, sendo logo uma 

postura intencional e perseverante, que se capacita para despertar, estimular e provocar 

os indivíduos ou grupos ao longo do seu desenvolvimento, situando todos os seus saberes, 

respeitando a liberdade e o espírito de iniciativa. Desta configuração o autor, diz que a 

Animação Sociocultural (ASC) apreende-se as práticas, estratégicas e metodologias que 

solicitam a iniciativa, a organização, a reflexão crítica, a participação e a ação autónoma 

dos grupos e comunidades socioculturais e políticas, que estão adaptadas ou não, além de 

das suas condições sociais e das suas idades.  

Há quem refira que a Animação Sociocultural (ASC) pode ser uma estratégia de inclusão 

social, tal como fazem referência os autores Conejos e Gonzáles (2010) a ASC como 

estratégia de inclusão social diferencia-se de outras práticas socioculturais pelo fato dos 

animadores se destacarem pela função da integração e promoção individual e comunitária 

atribuindo um papel restaurador e adequado do trabalho assistencial. Segundo estes, os 

sujeitos com NEE vivem, por vezes, na sociedade, malformada onde as atitudes sociais 

de exclusão, tende a separar os indivíduos considerados não produtivos. Desta forma a à 

ASC tende em combate, e incrementar práticas que assistam e auxiliam a sociedade, a 

passar de uma visão focalizada nas suas incapacidades para as suas potencialidades. 

Os autores Ceballos e Fernández (2010), verificaram que os espaços de intervenção da 

Animação Sociocultural nas Necessidades Educativas Especiais obtêm todas as extensões 

pessoais e todos os campos de ação socioculturais e educativos. A organização dos 

indivíduos com NEE, leva a que estes sejam pessoas capacitadas para utilização dos 

espaços sem que estes os limitem, nas suas situações básicas do dia-a-dia, e que sejam 

menos dependentes dos seus familiares. A escola e a sociedade devem unificar valores 

estruturados para responder à individualidade das NEE.  

Para Moreno (2003), o reconhecimento da nossa atividade lúdica e de intervenção, 

indicam opções que desenvolvam planos e programas de atuação. Os animadores 
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socioculturais têm a responsabilidade, e o dever de avaliar constantemente a sua mediação 

e estratégias para apurar se estão a ser eficientes, caso não estejam, devem descobrir e 

mostrar novos caminhos interventivos. 

Para Correia (2008), o termo NEE surge de um avanço nos conceitos que, até aí, eram 

utilizados independentemente do cariz social ou educacional. A ideia de NEE surge, desta 

forma, para dar resposta ao início da sucessiva democratização das sociedades, recaindo 

na filosofia da inclusão e permitindo uma igualdade de direitos, nomeadamente no que 

diz respeito à exclusão por razões de etnia, religião, características intelectuais e físicas 

de todas as crianças e jovens que frequentam a escola.  

Sendo assim, Correia (2003) vem dizer que para as NEE; as crianças e adolescentes com 

problema, físicos, intelectuais e emocionais e, também, com complicações de 

aprendizagem particulares provenientes de fatores essenciais.  

Desta forma, os alunos com NEE de caráter permanente apresentam condições 

particulares no seu perfil de funcionalidade e têm assim a hipótese de ter serviços de 

Educação Especial durante o seu trajeto escolar, de modo a facilitar o seu 

desenvolvimento académico, pessoal e socio emocional. 

Para o autor Correia (2008), subsistem várias incapacidades que podem surgir de um 

conjunto de problemáticas relacionadas com várias doenças, tais como, o autismo, surdo-

cegueira, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental às questões motores, 

perturbações emocionais, comportamento graves, dificuldades de aprendizagem 

específicas, problemas de comunicação, traumatismo craniano, multideficiência e outros 

problemas de saúde. 

O reconhecimento do perfil de funcionalidade deve ser feito através de uma avaliação 

compreensiva, levada a cabo por uma equipa multidisciplinar. Por serviços do Ensino 

Especial, o mesmo autor Correia (2008), entende um conjunto de serviços de apoio 

especializado a fim de dar resposta às NEE das crianças e jovens, assentes nas suas 

características, capacidades e necessidades. 

Consideram-se alunos com NEE de carácter prolongado, aqueles que apresentam graves 

dificuldades no método de aprendizagem e participação e comunicação na situação 

escolar, familiar e comunitário, resultantes da interação entre fatores ambientais (físicos, 

sociais e altitudinais) e limitações de grau acentuado ao nível do seu funcionamento num 
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ou mais dos seguintes domínios: sensorial (visão e audição); motor; cognitivo; 

comunicação; linguagem e fala; emocional e personalidade Berenguer & Galinha, (2010).  

Depois desta união, a Animação Sociocultural e as Necessidades Educativas Especiais, 

podem percorrer um caminho em comum, para uma maior inclusão dos alunos com NEE. 

É através do lúdico que a Animação Sociocultural pode motivar estes indivíduos a 

desenvolverem aptidões educacionais e sociais no seu dia a dia.  

1.7 Características e funções do Animador Sociocultural, face à intervenção com 

crianças com Necessidades Educativas Especiais  

O Animador Sociocultural é conhecido como um mediador, capaz de integrar uma 

comunicação positiva entre vários indivíduos, grupos, comunidades, instituições sociais 

e com os organismos públicos (Ander-Egg, 2006). 

Em concordância com Silva e Moinhos (2010), a ASC é uma metodologia que solicita a 

aproximação e participação ativa de todos aqueles que estão envolvidos na intervenção, 

especialmente a participação daqueles, a quem se destina a ação. A Animação 

Sociocultural é uma metodologia participativa e semelhante, recorre a práticas que 

identificam e se adaptam a três dimensões: a social, a cultural e a educativa onde se insere 

a inclusão.  

Para Barbosa (2006), o destino da animação é oferecer uma mudança nos indivíduos: 

rever crenças e religiões alterar atitudes, desenvolver aptidões que levam a alterações 

sociais (sociedades democráticas, flexíveis, criativas, etc.). 

Ander-Egg (1991) refere que o objetivo da Animação Sociocultural é o de aperfeiçoar a 

qualidade de vida das pessoas e dos grupos. 

Para o Animador Sociocultural alcançar os seus objetivos, torna-se necessário que 

trabalhe na mudança de atitudes, comportamentos e mentalidades dos indivíduos e dos 

grupos. O Animador exerce uma função fundamental, pois compete-lhe dinamizar e 

estimular a vida do grupo, fortificando as contextos básicas para a participação ativa e 

democrática de todas as pessoas que estão envolvidas no processo da educação como 

alunos de NEE, ou seja, os sujeitos da ação da educação. 

 Para o desenvolvimento sociocultural do grupo ou da comunidade em que se desenvolve 

a intervenção, é necessário estimular o envolvimento de cada elemento do grupo, 

fortificando a interação e a união. Deseja-se ter sempre presente, que é ao grupo que se 
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dirige a ação, pelo que o técnico exclusivamente atua em conjunto com o grupo, não 

sendo à volta dele que ocorre a intervenção, desta forma o serviço do O Animador 

Sociocultural pode ser essencial.  

Para o autor, Silva & Moinhos (2010), o técnico de Animação Sociocultural tem que ser 

um bom reconhecedor do grupo, com quem trabalha e sentir que faz parte do mesmo, 

apesar de ter capacidade para se colocar fora dele, suportando um certo afastamento para 

que possa analisar e realizar um diagnóstico objetivo, de forma a poder provar as 

repressões que consigam surgir e que impossibilitem o grupo de se desenvolver.   

Para o autor Ander-Egg (1991) assinala que o animador sociocultural tem prováveis 

caminhos a seguir, neste sentido, podemos considerá-lo como um mediador, que promove 

e estimula o diálogo e a partilha de valores em que acredita, devendo ser um sujeito coeso 

com ele próprio e com o grupo. O autor Ander-Egg (1991), menciona ainda Larrazábal 

(2004) e Silva e Moinhos (2010) que fizeram referência que o animador pode ser um bom 

mediador porque, ao impulsionar o grupo, deve ter a capacidade de formar uma interação 

positiva com todos e com cada um dos elementos, apoiando a comunicação positiva, 

auxiliando a unidade e fortalecendo a aproximação dos seus elementos. Ele estabelece 

um elo de comunicação entre o grupo e o exterior e interior (escola, casa), sendo o 

contacto ou facilitando da proximidade com as outras instituições, sempre que seja 

necessário ao projeto definido. 

Ainda para Ander-Egg (1991), o animador sociocultural tem uma função na política 

cultural que se manifestada pela implementação de ações ordenadas, aptas de promover 

atividades e situações favoráveis para estimular e dinamizar a criatividade coletiva e 

social, promovendo a criação de espaços de encontro e relacionamento, bem como o 

desenvolvimento de uma compreensão crítica. 

Em concordância com as ideias apresentadas anteriormente, concluo que o Animador 

Sociocultural pode ser um dinamizador de novos projetos, possibilitando que no contexto 

escolar as crianças com Necessidades Educativas Especiais possam ter interesses da parte 

da animação sociocultural, que poderá dar um bom contributo para construir novos 

caminhos no campo do Ensino Especial.  

O Animador pode ser um educador e um agente social, pois pretende estimular as crianças 

com NEE, procurando desenvolver e dominar um conjunto de saberes essenciais.  Para 

que este técnico possa desenvolver um conjunto de competências ao nível do saber, é 
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necessário que exista uma formação específica em Educação Especial, para que adquira 

competências essenciais para integrar uma equipa multidisciplinar, contribuindo para o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos com NEE. Assim é desejável que exista uma 

mudança nas instituições escolares, e que vejam estes técnicos como um agente de 

renovação, com espírito de comunicação, cooperação e interajuda num campo que está a 

ficar com défice de profissionais.  

1.8 Estímulos colocados pela Educação Especial e a Animação Sociocultural  

Existem estímulos que favorecem o progresso harmonioso e global do indivíduo com 

NEE e a obtenção de uma educação de qualidade.  É necessário refletir como. Para o autor 

Barbosa (2006), o principal incentivo atribui-se à aquisição de uma educação de 

qualidade. A ASC inicia-se como um componente decisivo do desenvolvimento pessoal 

e social, e formar-se como um conceito que ultrapassa a mera informação, a transferência 

de conhecimentos sobre vários sectores da nossa atividade e promove a oportunidade de 

aquisição de conhecimentos inovadores e criativos 

De acordo com Jardim (2002), o segundo estímulo, deseja atribuir uma perceção positiva 

do aluno e dos seus recursos, dando mais importância ao exercício fundamental dos meios 

e das potencialidades da pessoa ao invés das necessidades, défices e patologias que 

possui. Neste estímulo, vão beneficiar as intervenções que apresentem como objetivo a 

mobilização dessas capacidades em três distintas resoluções. Na intenção do subjetivo, 

estimula-se as experiências do bem-estar, da satisfação, da esperança e do otimismo. No 

propósito individual, devem-se realçar as características positivas do aluno, como a 

coragem, as aptidões interpessoais, a sensibilidade estética e a persistência. 

De acordo com Jardim (2002), estas ideias, o desenvolvimento ocorre ao longo de toda a 

vida. No processo de crescimento/desenvolvimento, as características físicas, 

psicológicas, comportamentais, específicas e particulares do aluno com NEE, demarcam 

diferentes formas de relação, entre ele e o seu contexto, e este torna-se ator ativo do seu 

próprio desenvolvimento. Esta forma é observada como a resultado da interação entre os 

valores do meio e do organismo humano, ocorrendo mudanças internas dos efeitos de 

factos exteriores. O aluno é entendido como uma teoria, sob a forma de narrativa, de 

tempo e de espaço, que proporciona a sua interação com o seu ambiente. 

Barbosa (2006), quando referem que a animação facilita que o indivíduo “jogue” e teste 

as suas possibilidades, quer ao nível cognitivo, quer ao nível da sua relação com os outros, 
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de uma forma “light”, e assim, experiencie a sua liberdade. A idealização, a naturalidade 

e a criatividade, elementos elementares da ASC, possibilitam a atitude de formação, 

promovendo modificações de disposições e experiências inovadoras que são a realização 

de práticas de conceções criativas. 

  



 

28 
 

1.9 Necessidades Educativas Especiais e Animação Sociocultural como ferramenta 

de cooperação para a inclusão 

“A escola deve acolher no seu seio todas as crianças, 

                                                          independentemente das suas condições físicas, 

         intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras” 

         (UNESCO 1994: 1). 

Verifica-se na Escola uma necessidade crescente em transmitir aos seus alunos regras 

básicas de comportamento e de convívio social. Devido a limitações que se prendem com 

exigências dos programas e falta de tempo, nem sempre os professores conseguem esta 

pretensão. 

O trabalho do técnico superior de Animação Sociocultural passa também por completar 

as lacunas que as crianças apresentam ao nível dos valores sociais, difundindo ações 

lúdicas e educativas que completam o processo educativo. 

Por esse motivo, o Animador Sociocultural não se deve focar apenas no desenvolvimento 

intelectual, social e cognitivo, mas também no psicossocial, dando a oportunidade do 

aluno se mostrar e dar o contributo de valores adquiridos no processo educativo. 

Contando com a afetividade, com as emoções para adquirir uma maior consciencialização 

dos seus limites, vulnerabilidade, frustração, ansiedade, assim será melhor a sua 

adaptação em todo o seu percurso de vida. 

O desempenho de Animação Sociocultural na escola, pode e deve ser de construção de 

um mecanismo pedagógico e social, potencializando a inclusão como um meio de 

aprendizagem social, levando os alunos a conhecer os valores sociais   como o respeito, 

cooperação, orientando para a mudança inclusiva e social, diminuindo o espaço de 

exposição às situações de risco dos indivíduos. 

O autor Martins (2010) descreve como o Animador Sociocultural pode provocar nas 

crianças o seu sentido de criatividade, estimular e a participação na sua própria inclusão, 

através das atividades que podem ser desenvolvidas com diferentes públicos, nunca 

descorando as suas limitações.   
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Enquanto autores como González & Conejos (2010) partilham da opinião em que A 

animação sociocultural, enquanto prática educativa, apresenta-se como um processo 

inclusivo e compreensivo. 

A Animação Sociocultural deve estimular a resposta de como deve corresponder à 

concessão da definição do que poderá ser a Animação Sociocultural e as Necessidades 

Educativas Especiais, podendo-se traduzir de forma verdadeira nas finalidades da 

investigação, estimulando os alunos para um quadro de boas práticas sociais e interação 

com o meio envolvente. 

Atualmente as necessidades Educativas Especiais (NEE) levam-nos a um modelo social, 

que recupera as pessoas como indivíduos autónomos, com cidadania, tendo estes 

possibilidades e limitações como todas as outras pessoas, existindo uma sociedade 

responsável pela discriminação e exclusão. Desta forma modelo social veio combater o 

antigo modelo que considerava as pessoas com NEE como doentes e sem capacidade para 

exercer a sua cidadania. 

Conforme refere Merino (2008) O modelo social proporciona e facilita desenvolver o 

ideal da igualdade no marco da diferença em todas as ampliações que o princípio de 

igualdade de oportunidades implica. Isto é, todos os seres humanos detêm direitos e 

deveres, seja qual for a nossa realidade individual, cultural, religiosa, educativa, laboral, 

social e política. A Animação Sociocultural (ASC) aparece no encalço da inclusão, deve 

ter uma atitude devido à sua aptidão para a estímulo do desenvolvimento pessoal e criar 

circunstâncias sociais e culturais que ajudem as pessoas com NEE a construir a sua 

identidade, para serem autónomos, capazes de gerar realidades sociais e culturais que lhes 

possibilitem a igualdade. A Animação Sociocultural (ASC) surge então como um modelo 

de ação social e como metodologia ativo- dinamizadora. 

Para Merino, (2008) o crescimento da cidadania das pessoas com Necessidades 

Educativas Especiais para enquadrar a intervenção da Animação Sociocultural (ASC) na 

sociedade e perceber as transformações que a inclusão lhe impõe, tem de se ter em conta 

quatro fatores: 

● O vetor sociológico que consiste no meio social em que está inserido o indivíduo 

com NEE; 
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● O vetor pedagógico que refere a biografia do indivíduo, ou seja, se teve ou não 

programas de estimulação cognitiva e social, de práticas de convivência e de 

criatividade artística; 

● O vetor comunitário que tem a ver com o contexto familiar e social, isto é, se tem 

o apoio ou não da família e dos amigos; 

● O vetor teleológico que estabelece os objetivos futuros com que se 

comprometeram alcançar com a sua família, amigos e conhecidos. 

Mas estes quatro fatores só são realizáveis se existirem pessoas habilitadas para 

desenvolver programas de Animação Sociocultural (ASC), caso contrário, a Animação 

Sociocultural, não vai conseguir motivar as famílias e as escolas a integrarem estas 

pessoas no modelo de inclusão, o que tornará a pessoa com NEE, como um mero 

espetador. 

Para Merino, J. (2008), a Animação Sociocultural (ASC) será uma mais-valia e é 

necessária para atingir o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas com necessidades 

educativas especiais. 

2. Escola Inclusiva 

Segundo Correia (2013), há princípios importantes que tem de ser considerados para uma 

educação inclusiva. Entre eles estão o sentido de comunidade, a liderança, a colaboração 

e cooperação, a flexibilidade curricular, a formação do pessoal docente e não docente, os 

serviços de educação especial e os apoios educativos. 

Uma escola, para ser inclusiva precisa ter estes aspetos em atenção. Indo ao encontro da 

Declaração de Salamanca UNESCO, (1994), o imenso estímulo em fazer com que todas 

as escolas sejam inclusivas, parte do desenvolvimento de um modelo pedagógico que seja 

centralizado nas crianças, suscetível de ensina-las a todas com sucesso, incluindo as que 

mostram graves problemas de incapacidade. E neste sentido é fundamental fortificar   um 

modelo pedagógico de atendimento à diversidade, dos alunos, para verificar quais os seus 

interesses, necessidades e capacidades, para perceber quais e como interferem nos seus 

ambientes de aprendizagem. É necessário formular planificações adequadas a esse 

conhecimento e desta forma intervir de forma ajustada às necessidades de todas as 

crianças com limitações e que sejam passíveis de serem reajustadas e que protejam o 

desenvolvimento e aprendizagens das mesmas.  Correia (2013). 
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 O autor Hegarty (2001), declara que a educação inclusiva está intrínseca à oportunidade 

que pessoas com deficiências têm de participar totalmente nas atividades educacionais, 

de emprego, de consumo, de recreação, comunitárias e domésticas que são próprias do 

quotidiano social. 

No que respeita à orientação, entendemos que é da obrigação de todos avançar para uma 

escola inclusiva, porém é dever do órgão diretivo fazer com que toda a comunidade 

escolar, e as famílias e outros membros da comunidade sejam parte integrante deste 

projeto educacional acordado nos princípios da inclusão.  

Para Silva (2010), a cooperação e colaboração, da filosofia inclusiva instiga os docentes 

e discentes a criarem momentos e ambiente de entreajuda, onde a confiança e o respeito 

mútuos são características fundamentais que levam à junção de estratégias para a 

promoção de aprendizagens significativas e respostas adaptadas às diferentes 

necessidades. 

Segundo Correia (2013), a educação ou ensino inclusivo não é a criança que tem um 

caminho definido a percorrer, traçado, essencialmente, por um conjunto de exigências 

curriculares predeterminadas, mas sim, as características e necessidades da criança a 

determinar o currículo a considerar.  Posto isto, Madureira & Leite (2003), a desigualdade 

pedagógica “afeta (. . .) a busca de caminhos curriculares diferentes para situações 

diferentes, de modo a acreditar que o nível de saída seja o mesmo. Posto isto, é elementar 

percebermos qual o nosso papel e investigarmos novas formas para ajudar, recorrendo a 

formação, face às diferentes NEE, com o intuito de atuar de forma inclusiva e oferecendo 

uma resposta útil a todas as crianças. 

O conceito de Escola Inclusiva, teve início nos anos 90 com a conferência de Salamanca 

em UNESCO (1994). Neste contexto, preconiza-se uma escola igual para todos, incluindo 

aqueles que apresentam necessidades especiais educativas, garantindo o acesso de 

qualidade à educação e socialização a todos os indivíduos. Desta forma, a conferência de 

Salamanca tem uma perspetiva inclusiva, nomeadamente: As escolas ditas normais terão 

que ser um guia inclusivo e um meio mais eficaz de lutar pelas atitudes discriminatórias, 

gerando comunidades de acolhimento, construindo uma sociedade inclusiva e obtendo a 

educação para todos; além disso, oferecendo uma educação eficaz para todas as crianças 

e melhoram a eficácia e, por último a relação custo-eficacidade de todo o sistema 

educativo.  
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Perante a UNESCO (1994), a inclusão surge como uma problemática no contexto da 

sociedade, é uma linha de estudo de ajuste ao currículo normal incluindo a inclusão numa 

filosofia própria, tendo sempre como princípio, melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos. A educação desempenha um papel decisivo na forma como se pode melhorar 

a qualidade de vida dos indivíduos com necessidades educativas especiais. É importante 

a oportunidade de igualdade para todos, oferecendo recursos e aperfeiçoando a oferta 

educativa, perspetivando as necessidades de cada um sem existir a exclusão, oferecendo 

sempre a oportunidade de uma integração. A inclusão e participação são essenciais para 

a dignidade humana e para usufruir do exercício dos direitos humanos, traduzindo-se em 

igualdade de oportunidade. 

Em termos gerais, Correia (2008) descreve a inclusão como acolher e proporcionar o 

direito da competência a um grupo e integração na sociedade a cada aluno com 

Necessidades Educativas Especiais. 

Atualmente a inclusão de toda criança ou jovem que apresenta algum tipo de dificuldades 

está a ir por um outro caminho, porque as escolas estão mais organizadas e estruturadas, 

mas ainda requerem de melhores condições para um futuro melhor para as crianças e 

jovens com NEE), apresenta-nos a partilha entre conceitos de segregação, integração e 

inclusão (tabela), que representa a progresso de um modelo de pensamento com reflexos 

na prática educativa.  

Tabela – Da Segregação à Inclusão: comparação entre conceitos  

Segregação Integração Inclusão 

Exclusão de corrente 

principal. 

 

- Não possui a voz e vez de 

participação  

Processo de junção física 

das partes num todo  

 

- Integração física escolas 

públicas;  

- Integração social nas 

escolas públicas; 

- Envolvimento académico 

nas classes regulares das 

escolas públicas de alunos 

com NEE ligeiras. 

Fazer parte integrante do 

todo. 

 

- Envolvimento académico 

nas classes regulares das 

escolas públicas, sempre 

que possível, de alunos com 

NEE significativas, passam 

a participar  

 Fonte: Correia (2008, p.14) 
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Para o autor Rodrigues (2001), a escola deve ter a capacidade de praticar as suas 

atividades contribuindo para um serviço de qualidade. A inclusão utiliza as diferentes 

características dos alunos para enriquecer a escola e torna-la mais inclusiva, contribuindo 

para o desenvolvimento coeso da comunidade escolar, onde as capacidades de cada um 

se unem para o sucesso de todos. A Inclusão concorre para uma educação inclusiva, que 

deseja de um modo geral, que todos os alunos com as mais distintas capacidades, 

interesses, caraterísticas e necessidades, conquistem aprendizagens em grupo, e que vá 

dando atenção ao seu desenvolvimento global (socioemocional, académico e pessoal). 

Sempre que possível todos os serviços educativos devem prestados em sala de aula 

normal, é essencial haver um autêntico sentido de igualdade de oportunidades, visando o 

sucesso escolar dos alunos. A Educação Inclusiva procura promover uma ideia de sala de 

aula que adote a diferença, tendo como objetivo principal o desenvolvimento dos alunos 

com NEE.  Face aos diferentes ritmos de aprendizagens. as metodologias e os currículos 

podem ser adaptadas e podem contar com o apoio especializado das diferentes áreas que 

possam integrar a educação especial, o que permite uma maior progressão nas 

aprendizagens destes alunos, desta forma pretende-se que estes se tornem 

autossuficientes. A prestação de serviços (educacionais, psicológicos, terapêuticos, 

clínicos e sociais) sempre que possível devem ser efetuados individualmente, 

conseguindo assim ter uma educação adequada a cada individuo. A Educação Inclusiva 

pretende dar resposta às necessidades de todos os alunos, numa escola onde todos possam 

ser integrados. E a escola pretende ser um modelo que facilite a aprendizagem tendo em 

conta a diversidade. A escola Inclusiva deve elaborar um conjunto de medidas que 

reflitam os seus valores e que permitam responsabilizar todos os envolvidos no processo 

educativo dos alunos, tendo em mente que existem pessoas responsáveis por estes alunos, 

que constituem um pilar nas suas vidas.      

Existe um conjunto de características que uma escola inclusiva deve englobar: sentido de 

comunidade, responsabilidade, liderança, padrões de qualidade elevados, colaboração e 

cooperação, que obriga a que exista uma mudança de mentalidades de professores e dos 

diferentes profissionais de educação, assim como uma oferta diversificada de serviços, e 

uma maior cooperação com os pais. Procuram-se ambientes flexíveis de aprendizagem, 

novas estratégias apoiadas na investigação, novas formas de avaliação procurando a 

participação ativa dos intervenientes no processo educativo, com vista a um 

desenvolvimento profissional continuo.     



 

34 
 

Ainda segundo Rodrigues (2012), a Educação Inclusiva constitui-se como uma 

ferramenta fundamental na luta contra a discriminação e exclusão. A evolução de um 

modelo de Educação Inclusiva com qualidade e eficiente permite um entendimento 

sistémico ou generalizado das respostas, envolvendo diferentes entidades, desta forma é 

necessária uma reforma do sistema educativo com o objetivo de promover um melhor 

acolhimento e qualidade de resposta à diversidade de alunos.   
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II Parte  

1. Estudo Empírico   

1.1 Justificação do estudo e definição da problemática 

Este trabalho na área da educação especial, pretende compreender o Contributo da 

Animação Sociocultural para a inclusão das crianças com necessidades educativas 

especiais no Jardim de Infância. 

No capítulo que se segue, irei fundamentar a metodologia de estudo, que irá enquadrar-

se num paradigma interpretativo, no âmbito de uma investigação qualitativa.  

Para os autores Quivy e Campenhoudt (2008), a Problemática deve ser apresentada 

claramente porque é a base da investigação, esta é a parte teórica que na investigação, 

precede e fundamenta o modelo de análise e onde as hipóteses serão testadas pelos fatos.   

A Animação Sociocultural baseia-se em várias ciências e, hoje em dia tem um contributo 

muito importante na sociedade assim sendo, pretende-se neste capítulo, salientar a 

importância da Animação Sociocultural no Jardim de Infância com crianças com 

Necessidades Educativas Especiais. Desta forma, pretende-se auscultar a opinião dos 

docentes que trabalham com estas crianças, acerca do contributo do Animador 

Sociocultural e das suas perspetivas que podem vir a ser um impulsionador da inclusão.   

1.2 Contextualização do estudo  

Desta forma pretende-se estabelecer uma interação com o jardim de infância e o 

Animador sociocultural, trabalhando as várias técnicas com os alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) aprendidas no âmbito do Mestrado em Educação Especial -

Domínio Cognitivo e Motor, organizando deste modo, atividades de cariz lúdico para 

estimular esses alunos, para os despertar para novas “formas” de aprendizagem.  

Este estudo pretende evidenciar que a Animação Sociocultural pode ser uma mais-valia 

no trabalho articulado com a Educadora titular da sala em que o aluno se encontre, e desta 

forma constituir-se como uma vantagem, para que os métodos sejam ajustados a cada um 

dos alunos. 
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2. Metodologia  

2.1 Modelo de investigação / Investigação Qualitativa  

A investigação qualitativa, constitui a base do método que irei adotar para a investigação 

a realizar, sendo esta, um conjunto diversificado de “tradições teóricas e metodológicas” 

Spodek (2002). Como tal, comparativamente às pesquisas que se referem à educação de 

infância, estas divergem dos trabalhos quantitativos, nos âmbitos da moral da 

investigação, noções de conhecimento e de relacionamento entre o investigador e o sujeito 

da investigação. Estas aproximações estão tão ligadas às humanidades como às ciências 

sociais e vão buscar apoio teórico aos estudos linguísticos/literários, à filosofia, à 

psicologia e especialmente à antropologia. A metodologia de um trabalho de investigação 

exige um conjunto de procedimentos que podem englobar três momentos essenciais: a 

planificação global, a fundamentação teórica e a pesquisa empírica, procurando que a 

metodologia e os instrumentos utilizados estejam em concordância com os objetivos que 

se apresentam. Na fundamentação teórica, desejo imprimir rigor científico ao trabalho, 

através da consulta da opinião de autores reconhecidos e com competências no domínio 

do estudo.  

A pesquisa empírica, teve como objetivo fundamental recolher no terreno perceções de 

elementos de uma amostra previamente determinada, procurando, no seu entendimento, 

respostas para as questões formuladas. Neste caso saber como será o papel do animador 

sociocultural no jardim de infância, a trabalhar com crianças com NEE.  

No que respeita à recolha de dados, optei por uma Metodologia de natura essencialmente 

qualitativa, utilizando instrumento de recolha de dados, à entrevista, com perguntas 

abertas, realizadas às educadoras de infância de cada sala de agrupamento. 

Esta estratégia possibilita a articulação entre investigação e intervenção, desenvolvendo 

novos conhecimentos que vão valorizar as práticas pedagógicas. Logo a aprendizagem 

conseguida por este processo possibilita a compreensão de fenómenos sociais e 

organizacionais complexos. O investigador envolve-se profundamente num processo para 

alcançar mudanças significativas, verificando-se benefícios para o próprio e para a 

organização em que desenvolveu a sua investigação.  
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No que se refere à pesquisa qualitativa esta detém cinco características principais que a 

diferenciam da investigação quantitativa, detalhadamente, segundo os autores Bogdan & 

Biklen (1994): 

1 – Na investigação qualitativa o princípio direto de dados, é o meio natural, incluindo o 

investigador e o instrumento principal. Os investigadores expõem e dependem do tempo 

despendido na escola, que é em grande número de horas. É na família, bairros, escolas e 

associações, que se pretende informar junto dos grupos que a educação é a base de todos 

os direitos. Existem ainda alguns autores que utilizam métodos muito limitados para os 

seus trabalhos.  

2 - A investigação qualitativa é descritiva, como dados fornecidos/reunidos, que são 

configurações de palavras em que os investigadores procuram detalhadamente e 

informação, por forma a aceitar tanto quanto possível o que é fornecido pelo entrevistado, 

ficando assim assinalado ou transcrito.   

3 - Os investigadores qualitativos procuram mais pelo processo do que naturalmente pelos 

fins ou produtos, ou seja, torna-se fundamental a forma como o investigador encaminhar 

a investigação e intervenção e expõem os resultados alcançados, pois é essencial estudar 

as ligações sociais dos indivíduos, antes da intervenção, de forma a alcançar melhor as 

atitudes após a mesma. 

4 – Os autores que trabalham com o modelo qualitativo, pretendem analisar os seus dados 

de forma intuitiva. Não recolhem dados ou provas com o objetivo de afirmar ou confirmar 

hipóteses criadas antecipadamente; ao oposto disso, as abstrações são criadas à medida 

que os dados adequados foram reunidos e se vão agrupando. 

5 –A última característica, faz referência que o significado é de relevância vital da 

descrição qualitativa, pela forma como os investigadores se mencionam pela 

problemática e como os diferentes sujeitos que interagem a mesma situação social, ou 

seja, os investigadores qualitativos interessam-se com aquilo que se significa por 

perspetivas participantes.  
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2.2 Questões de investigação e Objetivo de estudo  

 De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008), a forma que mais favorece o início de um 

trabalho científico, vem da preparação da palavra-chave. Tendo em conta os objetivos de 

estudo, seguindo a palavra-chave como fio condutor para realização do trabalho 

científico.        

Os objetivos gerais resultam a partir das orientações obtidas durante a execução do 

diagnóstico. Qualquer uma das orientações pode manifestar-se somente em um ou vários 

objetivos gerais. 

Para Quivi (2005), os objetivos não são idênticos, uns são gerais, situando-se num limiar 

mais elevado da hierarquia. Os objetivos específicos cooperam para a consecução dos 

primeiros (objetivos gerais) 

É ainda de referir que para o autor Quivi (2005), objetivo geral precisa dar conta da 

totalidade do problema da pesquisa, devendo ser elaborado com o verbo de precisão, 

evitando ao máximo, uma possível distorção na interpretação do que se pretende 

pesquisar. 

O autor Quivy (2005), observa que o objetivo geral está articulado com uma visão global 

e abrangente do tema. Para os autores o objetivo relaciona-se com o conteúdo intrínseco 

dos fenómenos em estudo.  

Tendo como referência os enunciados destes autores, para o estudo a que me proponho 

definir os seguintes objetivos: 

2.3 Objetivo geral 

• Compreender de que forma a Animação Sociocultural contribui para e Inclusão das 

crianças com Necessidades Educativas Especiais no Jardim de Infância; 

2.4 Objetivos Específicos 

• Desenvolver e reforçar a autoestima e autonomia dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais; 

• Proporcionar o acesso dos alunos do Jardim de Infância com NEE, a novas técnicas de 

desenvolvimento social, psicológico e motor;  

• Reforçar a inclusão dos alunos com NEE, em parceria com a Animação Sociocultural; 
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• Potenciar novos processos educativos de ensino e de aprendizagem com novos 

colaboradores da comunidade educativa;  

• Desenvolver novas experiências no Jardim de Infâncias que envolvam o Animador 

Sociocultural e os alunos com Necessidades Educativas Especiais.  

 3.  Técnicas e recolha de dados  

Na presente investigação utilizei como técnica de base para a recolha de dados a entrevista 

semiestruturada. 

3.1 Entrevista 

É importante que o investigador construa um plano de investigação, definindo um 

conjunto de perguntas chave, rentabilizando a entrevista de forma a alcançar respostas 

que reflitam as experiências particulares que cada entrevistado tem para relatar, fazendo 

justiça a experiência que cada um detém.  

Optei por utilizar a entrevista semiestruturada porque me pareceu que seria o instrumento 

de recolha de dados mais adequado para dar resposta aos objetivos a que me propus, uma 

vez que a entrevista está especialmente adequada à análise de um problema específico: 

os dados do problema, os pontos de vista presentes, o que está em jogo, os sistemas de 

integração, o funcionamento de uma organização, etc. Quivy (2005). Para além disto, esta 

técnica está indicada para a recolha de opiniões, preferências e atitudes sobre aspetos que 

não poderiam ser recolhidos através da técnica de observação. 

Na entrevista semiestruturada, o investigador segue uma orientação com perguntas de 

cariz aberto a propósito das quais é crucial obter uma resposta da parte do entrevistado. 

No entanto, não é imperativo seguir rigidamente a ordem das perguntas tal como foram 

organizadas no guião pré-definido. Quivy (2005). 

É desejável deixar que o entrevistado possa falar abertamente, com as palavras que 

desejar e pela ordem que lhe convier. O entrevistador esforçar-se-á simplesmente por 

reencaminhar a entrevista para os seus objetivos cada vez que o entrevistado, deles se 

afastar (Quivy), ou seja, segue a linha de pensamento do seu interlocutor, ao mesmo 

tempo que zela pela pertinência das afirmações relativamente ao objeto da pesquisa. 

Albarelloet (2005).  
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Segundo Bogdan, R.  & Biklen, S. (1994), as boas entrevistas são aquelas cujos 

entrevistados falam livremente sobre os seus pontos de vista, ilustrando o seu discurso 

com exemplos e riqueza de detalhes.   

Para os autores Mattos, P. & Lincoin, C. L (2005), a entrevista semiestruturada requer 

uma investigação qualitativa que prevê o uso de técnicas de recolha de informação, sendo 

elas todas diferentes, mas fundamentais e inter-relacionadas para uma melhor apreensão 

e perceção do estudo em si.  

O meu método de recolha de dados a nível de entrevista vai ter como objetivo principal 

transformar o conhecimento obtido dos respondentes/educadores em dados pré 

formatados, simplificando o acesso a um número de sujeitos e a contextos diferenciados. 

Para Afonso (2005), a entrevista visa investigar e analisar a informação recolhida de três 

formas, centrar-se na recolha de dados sobre o que o respondente sabe (conhecimento ou 

informação) direcionar para o que o respondente quer ou refere (valores ou preferências) 

selecionar o que o respondente reflete ou acredita (atitudes e convicções). 

Mattos, P. & Lincoin, C. L (2005), descrevem a entrevista como verdadeira na recolha da 

informação e é fundamental que os entrevistados adotem uma atitude cooperativa para 

que, ao responderem, declarem o que efetivamente consideram e pretendam pensam, 

induzindo para que as questões da entrevista sejam gerais, e questões diretas e específicas. 
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4. Apresentação análise e discussão dos resultados 

4.1. Caracterização dos participantes  

Os participantes deste estudo são os Educadores de Infância de dois Agrupamentos de 

Escola do Concelho de Beja, tendo sido solicitado aos Agrupamentos a sua colaboração 

para este estudo. Foi constituída uma amostra por conveniência, com 10 participantes do 

Agrupamento nº2 e 1 entrevistado do Agrupamento nº1, que foram objeto de estudo.  

Quadro nº1 Caracterização dos participantes 

 
 
Entrevistado  

 
 
Sexo  

 
 
Idade  

 
Habilitações  
Literárias  

 
Anos 
de 
serviço  

 
Formação na área 
do ensino especial  

 
Escola 
onde 
leciona  

Nº de 
alunos  

Alunos 
com 
NEE 

Ed.1 Feminino  58 Licenciatura  36  
Não  

Agr.2/ 
Albernoa  
 

 
9 

 
2 

Ed.2 Feminino 44 Licenciatura/ 
Mestrado 
Ensino 
Especial  

21  
Sim 

Agr.2 
Santa 
Clara do  
Louredo 

 
11 

 
0 

Ed.3 Feminino 61 Licenciatura 39 Não Agr.2/ 
Cidade  

 
22 

 
0 

Ed.4 Feminino 56 Licenciatura 27 Frequenta/Mestrado 
em Ensino Especial  

Agr.2/ 
Cidade 

 
25 

 
0 

Ed.5 Feminino 61 Licenciatura 39  
Não 

Agr.2/ 
Cabeça 
Gorda  

 
15 

 
2 

Ed.6 Feminino 56 Licenciatura 33  
Não 

Agr.2/ 
cidade  

 
20 

 
1 

Ed.7 Feminino 55 Licenciatura 28  
Não 

Agr.2/ 
Salvada  

 
18 

 
1 

Ed.8 Feminino 54 Licenciatura 29  
Não 

Agr.2/ 
Cidade 

 
21 

 
2 

Ed.9 Feminino 58 Licenciatura 36  
Não 

Agr.1/ 
Cidade 

 
25 

 
0 

Ed.10 Feminino 56 Licenciatura 34  
Sim 

Agr.2/ 
Cidade 
ELI de 
Serpa  

 
15 

 
15 

Fonte própria  

Neste quadro é possível verificar que todas as educadoras são licenciadas, duas delas a 

Ed. 2 e Ed.4, possuem formação em ensino especial. Das dez educadoras entrevistadas 

verifica-se que uma delas, a Ed.10, trabalha especificamente na equipa de intervenção 

local que apoia vários jardins de Infância no concelho de Serpa e no agrupamento nº2 de 

Beja (Jardim de Infância da Mário Beirão de Beja). Quatro das Educadoras exercem a sua 

função em escolas das aldeias rurais. É de referir que a faixa etária varia entre os 44 anos 

e os 61 anos de idade, sendo um grupo maioritariamente feminino, com um grande 

número de anos de serviço. 
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4.2 Análise e discussão dos resultados 

Com a finalidade de analisarmos as respostas das educadoras às diferentes questões que 

foram apresentadas na entrevista semiestruturada, elaboramos uma análise de conteúdo, 

tal como consta no Apêndice IV. 

Relativamente às competências dos alunos com NEE, as respostas das Educadoras de 

Infância vão no sentido de que cada criança apresenta sempre as suas próprias 

competências pois, todas elas são diferentes. Referem que numa sala de jardim de infância 

o que se pretende, é desenvolver as competências necessárias a socialização e intensificar 

as competências sociais e a aquisição de sentimento de pertença. 

Defendem a necessidade de uma pedagogia diferenciada que se adapte a cada criança e 

que vá de encontro às necessidades educativas de cada aluno. É de referir que as 

perturbações do desenvolvimento têm como as suas próprias dificuldades de 

aprendizagem limitando as competências das crianças (Ed. 1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10). 

No que diz respeito a opinião das educadoras sobre a inclusão, estas referem que, a 

inclusão é fundamental para a criança se sentir integrada e fazer parte de um todo, mas 

não podemos esquecer as situações com deficiências mais profundas que por mais que se 

faça em sala de jardim de infância nunca será suficiente para se conseguir uma integração 

plena da criança (Ed.2). 

Para outra educadora (Ed.4), a inclusão faz todo o sentido, apesar das dificuldades que 

cada aluno apresenta, podemos sempre incluir e integrar um aluno com NEE na turma, 

olhando para cada uma das suas limitações e adequando o nosso trabalho à 

heterogeneidade do que cada criança apresenta.  

Em relação à opinião do tipo de colaboração que pode ser estabelecida entre o Animador 

Sociocultural e a Educadora para promover a inclusão de alunos com NEE, consideram 

que deve existir uma articulação entre a Educadora de Infância e o/a Animador 

Sociocultural, articulando planificação e dinamização das atividades lúdicas, pois existe 

uma mais-valia para a inclusão.  

É fundamental estratégias diversificadas para promover a inclusão dos alunos com NEE. 

O trabalho em equipa é fundamental para uma boa estratégia de trabalho para “agarrar” 

o aluno com NEE, para que ele se sinta incluído nas atividades de grupo em sala de aula 

(Ed. 1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10). 
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Já para o (Ed.8) colaboração destes dois intervenientes não deve ser diferente dos outros 

técnicos ao serviço do espaço educativo, todos eles serão cooperantes nas diferentes 

terapeutas que se podem exercer.  

Ainda existe um grande caminho a percorrer em relação aos alunos com NEE, existe uma 

necessidade de trabalho colaborativo de todos os intervenientes das equipas 

multidisciplinares que funcionem e trabalhem em cooperação, de forma a tornar as nossas 

escolas e espaços educativos mais inclusivos. 

Existindo uma colaboração destes dois intervenientes não deve ser diferente dos outros 

técnicos ao serviço do espaço educativo, todos eles serão cooperantes nas diferentes 

terapeutas que se podem exercer. 

A Ed. 6 refere, que o Animador pode ser uma aposta importante, pode ser um facilitador 

de melhorias dos espaços físicos da escola, pode ainda realizar atividades com 

intervenção com a comunidade envolvente, pode ainda desenvolver projetos de produção 

de materiais para disponibilizar ao serviço das salas de atividade, ajuda de confeção de 

equipamentos, adereços e materiais para eventos e festividades, realização de momentos 

de sensibilização aos pais, comunidade e elementos da escola e das necessidades sentidas, 

ajuda na elaboração de projetos de estudo e investigação, recolha de materiais necessários 

a sua catalogação, ensaio para dramatização e apresentações de trabalhos, visitas de 

estudo temáticas, voluntariado.  

Todos os Educadores são da opinião que qualquer técnico desde que especializado e que 

detenha a formação adequada é um facilitador para integrar uma equipa multidisciplinar.  

O Sociocultural pode e deveria integrar a equipa pedagógica e cooperar de forma a poder 

dar o seu contributo, não esquecendo que todos os técnicos com formação na área da 

educação especial podem ser importantes na inclusão (Ed. 1;2,3;4;5; 6;7;8; 9; 10). 

No que diz respeito à possibilidade de o Animador Sociocultural poder ser um facilitador 

do desenvolvimento do aluno com NEE na sua vertente social e pessoal, consideram que 

o animador pode ser um aliado na inclusão e ser integrado em equipas pedagógicas das 

escolas e associações, deve ser um elemento que integra, inclua, aceite e aprove as 

estratégias necessárias para que todos se sintam integrados e aceites. O animador pode 

ainda desenvolver atividades adaptadas para um todo, onde se evidencia as qualidades de 



 

44 
 

cada um, onde se pode destacar aquilo que cada um pode ser mais apto no que sabe fazer 

e dar a oportunidade de este ter um papel inclusivo junto da sociedade. 

Em todas as respostas dos Educadores de Infância, o Animador Sociocultural e Animação 

Sociocultural, podem ser um aliado na inclusão, prestar um apoio fundamental na 

dinamização de atividades em que a criança apresente uma maior dificuldade colaborando 

com o Educador de Infância (Ed. 1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10). 

Relativamente à opinião das educadoras do que pode ser melhorado, em termos de 

recursos físicos e materiais, para que se verifique uma “verdadeira” Inclusão consideram 

que a escassez de recursos físicos e materiais, muitas vezes mais que os humanos, são um 

verdadeiro entrave à inclusão. Não é possível fomentar boas práticas sem que existam 

condições para trabalhar com crianças portadoras de NEE. O que se faz, normalmente, é 

remediar as situações adequando daqui e dali (Ed.1). 

Uma das educadoras (Ed. 6) tem uma opinião que pode ser pertinente, o que é 

verdadeiramente essencialmente importante para uma verdadeira inclusão será a 

formação de equipas e a mudança de mentalidades. 

As escolas deverão ter mais apoio a tempo inteiro de profissionais e técnicos 

especializados (Ed.7). 

Esta resposta perece-me relevantes e estão de acordo com o objetivo principal do meu 

trabalho.  

Em relação a outros aspetos que consideram relevantes para a inclusão, consideram que 

é muito importante, para que possa haver uma verdadeira inclusão, a necessidade de uma 

diferenciação pedagógica e articulação entre todos os intervenientes educativos (Ed.10). 

Outra educadora refere a periodicidade com que a Animação Sociocultural pode ter com 

a equipa pedagógica que deve ser com frequência e a integração de Animador 

Sociocultural nas estruturas do Agrupamento de escolas será fundamental para sentir-se 

como um elemento de um todo (Ed.6). 

Considero que todos os aspetos mencionados nesta entrevista são importantes e deveriam 

ser tomados em linha de conta para uma inclusão de crianças com NEE (Ed.1;2;3;4). 
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Foram considerados aspetos importantes na entrevista, só o que gostaria de salientar é 

que mais que a formação para qualquer profissional de educação é necessária a 

sensibilidade, a perspicácia, a criatividade e a disponibilidade (Ed.5). 

A partir das respostas dadas pelas entrevistadas (Apêndice IV), confirmou-se que o 

trabalho do Animador Sociocultural pode ser fundamental num trabalho conjunto com as 

equipas multidisciplinares, conseguindo assim ajudar no trabalho com crianças com NEE. 

Apresentando sempre ser um verdadeiro motor de inclusão, onde podemos promover 

novos mecanismos na aprendizagem dos indivíduos. 

De uma forma geral, todos as Educadoras de Infância que responderam à entrevista são 

defensoras de que os técnicos de Animação Sociocultural estejam habilitados com 

formação específica para o trabalho com os alunos com NEE, elemento facilitador de uma 

maior inclusão dos alunos com estas características. 

Para as Educadoras de Infância entrevistadas, é consensual a opinião que nos Jardins de 

Infância onde trabalham, existem várias carências na área da educação especial, pois 

referem que existem ainda crianças que não têm respostas para o seu problema. Neste 

contexto referem maioritariamente que o Animador Sociocultural, com uma formação em 

Educação Especial, seria uma mais-valia na cooperação com os demais parceiros do 

ensino especial, pois poderia permitir um melhor acompanhamento dos alunos, 

beneficiando quem mais de ajuda necessita ao nível escolar.  

No grupo de entrevistados, foi unânime que o Animador Sociocultural, pode ser um 

auxílio fundamental na resposta às necessidades das crianças, adequando estratégias e 

recursos variados para o desenvolvimento destas crianças. 

Ainda existe um grande caminho a percorrer em relação aos alunos com NEE, existe uma 

necessidade de trabalho colaborativo de todos os intervenientes das equipas 

multidisciplinares que funcionem e trabalhem em cooperação, de forma a tornar as nossas 

escolas e espaços educativos mais inclusivos. 

Desta forma todos os técnicos podem contribuir para uma verdadeira inclusão, devendo 

trabalhar para o mesmo fim, tendo comprovado que o Animador Sociocultural também 

pode ser um técnico parceiro no espaço educativo na área da Educação Especial. 
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Desta forma verifiquei que a Animação Sociocultural pode ter um papel importante desde 

que todos os intervenientes reconheçam o trabalhar em equipa e dar o seu contributo para 

melhorar as aprendizagens das crianças e promover o seu desenvolvimento. 

Na opinião das docentes (Educadoras de Infância) entrevistadas a Animação 

Sociocultural é vista como um parceiro fundamental em sala de aula / atividades, em 

cooperação com a Educação de Infância. Estas duas valências devem ser efetivas para 

que possam contribuir para o sucesso educativo e para o melhor desempenho do aluno 

proporcionando-lhe uma escola mais social e inclusiva.  

Para terminar diríamos que o Animador Sociocultural, pode motivar, encorajar ou 

produzir novas expectativas nas intervenções para com estes alunos, trabalhando mais as 

áreas em que estes sejam menos aptos para despertar o seu interesse e motivá-los para 

novas experiências. 

 Assim pretende-se fomentar a utilização de DAC (Domínios de Autonomia Curricular) 

para promover o ensino colaborativo entre a Educação de Infância e Animação 

Sociocultural como uma oportunidade para se partilhar uma reflexão sobre a 

aprendizagem do aluno.  

Deste modo, pode vir a desenvolver-se uma nova abordagem e preparar o aluno para 

novas temáticas, que o poderiam ajudar, promovendo a adaptação curricular, Currículo 

Específico e Currículo Funcional para o desenvolvimento de novas competências do 

aluno com NEE. 

A inclusão educativa e a Animação Sociocultural querem desta forma que estes alunos 

sejam um desafio que possam trabalhar em conjunto a fim de modificar comportamentos.  

Nos dias de hoje, o trabalho do técnico de Animador Sociocultural, pode ser reconhecido 

na escola como uma ajuda e colaboração e que possa contribuir para o sucesso educativo 

de todas crianças, apesar de possuírem ritmos de aprendizagem diferentes, capacidades e 

níveis de funcionamento diversos e características pessoais e sociais muito variadas. 

Do ponto de vista legislativo, podemos afirmar que já existem respostas para a inclusão 

de crianças e jovens com NEE. No entanto, não basta existir legislação e documentação 

teórica, para que estejam criadas as condições para a sua inclusão, sobretudo, quando as 

necessidades educativas são de baixa frequência e alta intensidade. É importante ter em 

linha de conta que nos jardins de Infância, principalmente em meios rurais, é frequente a 
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inexistência ou dificuldade de conseguir um técnico de ensino especial para acompanhar 

as crianças com NEE. 

O Animador Sociocultural e o Educador de Infância em conjunto podem ter a 

oportunidade de assumir um papel importante na vida destas crianças e criar as condições 

necessárias, para acompanhar e auxiliar as externas equipas multidisciplinares que 

acompanham em contexto de sala de aula aos alunos com NEE, que na sua maioria são 

prejudicadas pela falta de recursos humanos e materiais nesta área que é a educação 

especial.  

Os Animadores Socioculturais com formação específica, nomeadamente em Educação 

Especial constitui-se como uma mais-valia para colmatar as muitas necessidades 

existentes no meio escolar. Não podemos negar que a sociedade ainda encara a 

dificuldade em lidar com a diferença e com o que se afasta dos padrões tidos como 

normais. Por vezes, as pessoas identificadas como diferentes são colocadas à margem do 

sistema social. Apesar de atualmente, se verificam avanços significativos, ainda existe 

muito a fazer, principalmente no que respeita à inclusão de alunos com NEE nas salas de 

aula do ensino regular. O presente o estudo, para além de pertinente, é necessário e 

fundamental, para colaborar com orientações e avanços nesta área, da educação especial.  

 

  



 

48 
 

Considerações finais   

Para o autor Ander-Egg (1991), o objetivo da ASC é o melhoramento da qualidade de 

vida das pessoas e dos grupos. Para concretizar este objetivo, é fundamental, trabalhar 

com o desígnio de alterar atitudes, comportamentos e mentalidades dos indivíduos e dos 

grupos. Tendo como reflexão o objeto em que se fundamenta a ASC, o Animador 

Sociocultural exerce uma função básica pois compete-lhe estimular e incitar a vida do 

grupo, fortalecendo os estados básicos para a participação ativa e democrática de todas 

as pessoas que estão envolvidas no processo, ou seja, os sujeitos da ação, tais como os 

alunos do Jardim de Infância com Necessidades Educativas Especiais. Este mesmo autor, 

refere que o Animador Sociocultural tem uma função pertinente no desenvolvimento 

sociocultural do grupo ou da comunidade em que se desenvolve a intervenção, ativando 

a participação de cada elemento, incentivando a interação e a união. Reconhece ter sempre 

presente que é ao grupo que se dirige a ação, pelo que o técnico unicamente atua em 

conjunto com o grupo, não sendo à volta dele que sucede a intervenção. 

Como Ander-Egg (1991) e Silva e Moinhos (2010), a ASC é uma metodologia que exige 

e rodeia a participação ativa de todos aqueles que estão envolvidos na ação de intervenção 

e especialmente, a participação daqueles a quem se destina a ação. A Animação 

Sociocultural pretende desenvolver uma metodologia participativa, conforme já 

mencionado, recorre a técnicas que devem adaptar-se em três dimensões: a social, a 

cultural e a educativa e inclusiva.  

Com esta Dissertação, pretende-se que seja uma mais-valia para os alunos com NEE, ter 

uma intervenção conjunta por parte do Animador Sociocultural e do Educador de 

Infância. 

A colaboração entre os dois técnicos, o Educador de Infância e o Animador, deve assim, 

zelar pela oportunidade de novas experiências, promovendo e estimulando o sucesso 

educativo destes alunos.  

Nesta Dissertação, pretendeu-se salientar a importância de dar voz aos Animadores 

Socioculturais, que podem dar o seu contributo ao trabalhar com alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, de modo a conhecer na primeira pessoa, o 

desenvolvimento pessoal e social destes alunos e, consequentemente, promover a sua 

inclusão escolar e social. 
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No que se refere a avaliação feita das entrevistas realizadas aos Educadores de Infância 

verificou-se que as respostas, no seu todo mostram que o Animador Sociocultural dentro 

da sua formação pode e deve ser um técnico valorizado, e neste meio da educação especial 

dar um contributo para a inclusão das crianças com NEE. O Animador Sociocultural pode 

assim integrar uma equipa pedagógica e cooperar com todos, de forma a contribuir para 

o desenvolvimento de atividades que potenciem o desenvolvimento dos alunos com NEE.  
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                                                                   “Há duas palavras que não se podem usar: 

                                                                                     Uma é sempre, outra é nunca” 

                                                                                                  José Saramago  
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Exmo.(a) Sr. (a) Presidente do Conselho Executivo/Diretor(a), do Agrupamento de 

Escola nº 1 e nº 2 de Beja.  

Encontro-me a realizar um Pré-projecto, no âmbito de um Mestrado em Educação 

Especial Domínio Cognitivo e Motor aprovado pelo Instituto Politécnico da Escola 

Superior de Educação de Beja, cujo tema é “O contributo da Animação Sociocultural para 

a inclusão das crianças com Necessidades de Educação Especial no Jardim de Infância”. 

Destina-se saber a opinião dos Educadores de Infância que integram turma no 

agrupamento, sobre o tema. 

Um dos objetivos principais deste estudo será, aprofundar o conhecimento da realização 

nos Jardins de Infância, de atividades/instrumentos adequadas aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, visando sempre apresentar ferramentas que sejam 

necessárias às suas capacidades menos desenvolvidas, validando desta forma, estratégias 

de ação adequadas a cada aluno. 

 Levar a cabo, junto do Educador de Infância responsável de sala, um trabalho conjunto, 

onde o Animador Sociocultural e a Animação Sociocultural possam ser uma ferramenta 

de cooperação. 

Desta forma, pretendo que os alunos com Necessidades Educativas Especiais possam 

trabalhar com outros técnicos e estimular a inclusão. 

Para conseguir a obtenção do objetivo acima exposto, peço autorização para a entregar   

um questionário via correio eletrónico, devido a pandemia para que não exista troca de 

documentos, em suporte de papel.  

Pretendo enviar os questionários no início do mês de fevereiro, pelo que necessito da 

colaboração do Educador /coordenador de cada agrupamento, para encaminhar os 

questionários às Educadoras de cada sala do seu agrupamento.  

Peço a colaboração dos Educadores de Infância para a concretização deste projeto, 

mediante o preenchimento do questionário, que agradeço, seja feito via email digitalizado 

o documento.  

Desde já grata pela vossa disponibilidade e compreensão  

Com os melhores cumprimentos 

Dina Machado (machadodina@hotmail.com) 
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Guião de Entrevista aos Educadores de Infância  
 

“Contributo da Animação Sociocultural para a inclusão das crianças com necessidades educativas 
especiais no Jardim de Infância” 

Blocos Objetivos Questões 
Bloco 1 
 
 
 
 
 
Relação entre o 
entrevistado/entrevistador 

 
- Desenvolver um clima de 
confiança e empatia; 
 
- Informar o entrevistado sobre 
a temática e o objetivo do 
trabalho de investigação; 
 
- Sublinhar a importância da 
participação do entrevistado 
para a realização do estudo; 
 
- Assegurar a confidencialidade 
e o anonimato das informações 
prestadas. 
 
- Legitimar a entrevista; 
 
- Motivar o entrevistado. 

 
 
 

Bloco 2 
 
Dados pessoais/profissionais 

 
- Recolher informação sobre o 
percurso profissional dos 
entrevistados 

- Há quantos anos exerce esta 
profissão? 
-Tem formação específica para 
trabalhar com crianças com 
NEE? 
- Qual a sua experiência em 
Educação Especial?  

Bloco 3 
Caracterização dos alunos  
 

- Indicadores de informação dos 
alunos   

- Escola 
- Número de alunos por sala 
- Qual o Agrupamento 
- Meio urbana 
- Meio rural 

Bloco 4  
Caracterização dos alunos 
com NEE/ Inclusão  

- Recolher dados sobre as 
caraterísticas dos alunos com 
NEE 
 
- Caracterizar as conceções 
dos professores sobre a 
presença de crianças/jovens 
com necessidades educativas 
especiais na classe regular; 

- Quantos alunos tem com 
NEE?  
- Que tipo de necessidades 
apresentam? 
- As competências dos alunos 
da NEE são semelhantes ou 
divergem entre si? 
- Se sim, em que divergem? 
- Qual a sua opinião sobre a 
inclusão? 
-Pedem ajuda especializada? 
-Pedem um professor de apoio? 

Bloco 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Potencialidades da ASC para a 
inclusão de crianças com NEE 
 
Trabalho colaborativo entre o 
ASC e a Educadora para a 

 
- Quais são as 
expectativas/Interesse no papel 
do Animador e da Animação 
Sociocultural com alunos com 
NEE? 
 
- Que tipo de colaboração pode 
ser estabelecida entre o ASC e a 
Educadora para a promover a 
inclusão de alunos com NEE? 
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Contributo da ASC para a 
inclusão das crianças com 

NEE 
 

promover a inclusão de alunos 
com NEE 
 
 
Atividades colaborativas 

- Que atividades é que podem 
ser desenvolvidas pelo ASC, 
neste contexto? 
 
-  A Animação Sociocultural 
pode desenvolver um conjunto 
de ações para o 
desenvolvimento da 
consciencialização, participação 
e inclusão dos alunos com 
Necessidades Educativas 
Especiais, na comunidade 
escolar? 
 
-As estruturas da escola/sala de 
aula apresenta condições que 
permitam a inclusão de crianças 
com NEE? 
 
- Na sua opinião, o que pode ser 
melhorado, em termos de 
recursos físicos e materiais, para 
que se verifique uma 
“verdadeira” Inclusão? 
 

Términus  - Por favor, refira alguns aspetos 
que considere relevantes e que 
não tenham sido abordados, 
nesta entrevista. 
 
Agradeço a sua colaboração e 
disponibilidade. 
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Entrevista aos Educadores de Infância/ Educadores Ensino especial  

 
Eu, Dina Machado, aluna do Curso Mestrado em Educação Especial - Domínio 

Cognitivo e Motor aprovado pelo Instituto Politécnico da Escola Superior de 

Educação de Beja, encontro-me a realizar a tese de Mestrado “O contributo da 

Animação Sociocultural para a inclusão das crianças com Necessidades de 

Educação Especial no Jardim de Infância”. Tendo como orientador o professor 

Coordenador Dr. José Pereirinha Ramalho. 

A presente entrevista é destinada ao Educador responsável de sala e Educador do 

Ensino Especial ou Equipa Multidisciplinar 

Este estudo tem como objetivo compreender de que forma a Animação 

Sociocultural contribui para e Inclusão das Crianças com Necessidades 

Educativas Especiais no Jardim de Infância; e saber qual o impacto da Animação 

Sociocultural na educação/inclusão das crianças com Necessidades Educativas 

Especiais no Jardim de Infância. 

Dina Machado (machadodina@hotmail.com) 

Telemóvel 967132484 

 
 
 
 

1 - Há quantos anos exerce a sua profissão? 

2 - Tem formação específica para trabalhar com crianças com NEE? 

3 - Qual a sua experiência em Educação Especial? 

4 - Qual é o Agrupamento onde trabalha? 

5– Em que escola é que trabalha? 

6 – Quantos alunos têm na sua sala? 

7- Quantos alunos têm com NEE? 

8- Que tipo de necessidades apresentam? 

9- As competências dos alunos da NEE são semelhantes ou divergem entre si? 

mailto:machadodina@hotmail.com
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10- Se sim, em que divergem? 

11- Qual a sua opinião sobre a inclusão? 

12. Na sua opinião o Animador Sociocultural pode ser um aliado na inclusão do 

aluno com Necessidades Educativas Especiais? 

13-Solicita ajuda especializada? 

14– Recorrer a algum professor de apoio? 

15- Na sua opinião que tipo de colaboração pode ser estabelecida entre o ASC e a 

Educadora para a promover a inclusão de alunos com NEE? 

16. A Animação Sociocultural pode ter um papel de cooperação em sala de aula? 

17 - Que atividades é que podem ser desenvolvidas pelo Animador Sociocultural, 

neste contexto? 

18– Na sua opinião que ações pode o Animador Sociocultural desenvolver para a 

participação, inclusão, e desenvolvimento da consciencialização dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, na comunidade escolar? 

19-As estruturas da sua escola/sala de aula, apresentam condições que permitam a 

inclusão de crianças com NEE? 

20. Na sua opinião o Animador Sociocultural beneficia a intervenção da equipa 

multidisciplinar no jardim-de-infância com os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais? 

21. Na sua opinião o Animador Sociocultural pode facilitar o desenvolvimento do 

aluno com Necessidades Educativas Especiais, na sua vertente social e pessoal? 

22- Na sua opinião, o que pode ser melhorado, em termos de recursos físicos e 

materiais, para que se verifique uma “verdadeira” Inclusão? 

23- Por favor, refira alguns aspetos que considere relevantes e não tenham sido 

abordados, nesta entrevista 

Agradeço a sua colaboração e disponibilidade. 

                                                                                                    Dina Machado 
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Grelha de Análise de Conteúdo das Entrevistas aos educadores de Infância 

Categoria  Subcategoria  Unidade de registo  Sujeito 
entrevistado  

Experiência 
Educativa  

Caracterização  
Do Educador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterização  
Da turma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano de escolaridade 
dos alunos/ idades 
 
 
 
 

 
 
A idade dos educadores 
varia entre os 40 e os 63 
anos de idade 
 
A maioria destes vai dos 20 
aos 36 anos de docência  
 
Na maioria dos cassos não 
tem formação especifica 
em NEE, só existem dois 
que tem formação 
especifica, um deles tem 20 
anos de trabalho com 
crianças com NEE. E um 
esta a frequentar o Curso 
de Educação especial.   
 
 
 
Agrupamento nº2 de Beja 
são 9 educadores, no 
Agrupamento nº1 é 1  
 
 
Diverge muito o número de 
alunos por sala vai desde 
os 9 até 25 por sala isto 
representa o total de 10 
entrevistas, sendo uma 
delas de professor de 
ensino especial que apoia 
várias crianças, em 
diferentes salas.  
 
 
 
 
Das 10 entrevistas existem 
8 crianças com diferentes 
necessidades educativas, e 
o professor do ensino 
especial dá apoio a 15 
crianças em salas 
diferentes. 
 
O aluno deste nível de 
escolaridade do jardim de 
infância vai desde os 3/5 
anos de idade, onde as 
salas são mistas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Educador- 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educador- 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10 

 



 

67 
 

   
 
 
 
A educação/ Inclusão  

 
- Que tipo de 
necessidades 
apresentam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As competências dos 
alunos com NEE são 
semelhantes ou 
divergem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem sim, em que 
divergem  
 
 
 
 
 

Nesta pergunta as respostas 
não variam muito, a maior 
parte dos educadores 
deparam-se com um atraso 
de desenvolvimento global, 
no que se refere às idades 
que estas crianças 
possuem. Existe ainda um 
aluno com cegueira e outro 
com diagnóstico de 
autismo. 
O professor do ensino 
especial que segue 15 
crianças depara-se com 
todas estas necessidades.  
 
 
 
Sim, as competências 
divergem e vai de encontro 
a todas as respostas das 
Educadoras de Infância. 
Tendo em conta, que cada 
criança apresenta sempre 
as suas próprias 
competências pois, todas 
elas são diferentes. 
Numa outra situação numa 
sala de jardim de infância o 
que se pretende, é 
desenvolver as 
competências necessárias à 
socialização e intensificar 
as competências sociais e a 
aquisição de sentimento de 
pertença. 
É necessária uma 
pedagogia diferenciada que 
se adapte a cada criança e 
que vá de encontro às 
necessidades educativas de 
cada aluno. 
É de referir que as 
perturbações do 
desenvolvimento têm como 
as suas próprias 
dificuldades de 
aprendizagem limitando as 
competências das crianças.   
 
 
 
 
Estas competências 
divergem nas suas 
capacidades de 
aprendizagem que podem 
ser ligeiras ou severas, só 
depois desta avaliação se 
pode partir para um 

 
 
Ed- 1; 5;6; 7;8; 10 
 
(Sendo que os 
restantes Educadores 
de Infância não 
responderam por não 
terem alunos com 
NEE)  
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Qual a sua opinião 
sobre a inclusão  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reconhecimento do que 
será necessário para a 
criança com NEE. 
 
Existem crianças que 
necessitam de uma atenção 
e estímulos mais 
individualizados, para a 
realização de tarefas onde 
estes requerem de 
acompanhamento que é 
elementar para a realização 
das tarefas, onde nem 
sempre é efetuado (por 
falta de meios humanos). 
Desta forma é necessário 
ter em linha de conta as 
diferentes dificuldades que 
cada um têm.  
 
  A inclusão é fundamental 
para a criança se sentir 
integrada e fazer parte de 
um todo, mas não podemos 
esquecer as situações com 
deficiências mais 
profundas que por mais que 
se faça em sala de jardim 
de infância nunca será 
suficiente para se conseguir 
uma integração plena da 
criança.  
 
A inclusão faz todo o 
sentido, apesar das 
dificuldades que cada 
aluno apresenta, podemos 
sempre incluir e integrar 
um aluno com NEE na 
turma, olhando para cada 
uma das suas limitações é 
adequar o nosso trabalho à 
heterogeneidade do que 
cada um apresenta.   
 
 
 
Sou a favor da inclusão, 
mas com um trabalho 
colaborativo de aferição de 
avaliação, reformulação 
entre os pares que integram 
com a criança.  
 
A inclusão deve incluir 
todos, levando este 
processo não só um dever 
da escola, mas também no 
seio familiar, os meios da 

 
 
 
 
 
Ed. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 4 
 
 
 
 
 
Ed. 5 
 
 
 
 
 



 

69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusão devem ser mais 
eficazes. 
 
Estou completamente de 
acordo com a inclusão, nos 
casos ligeiros que sejam 
integrados em sala de aula 
com turma. 
Mas em casos severos que 
sejam perturbadores do 
desenvolvimento das 
atividades e que tenham 
comportamentos 
desajustados, aí penso que 
a criança deveria estar 
numa escola especializada 
para seu próprio benefício.  
 
Todas as escolas devem ser 
inclusivas e aceitar todos 
como igual, cada um com 
suas diferenças inerentes a 
sua condição. 
 
Dependendo do grau de 
NEE em que a inclusão 
seja uma mais-valia para a 
criança, mas também temos 
que ver quando isto é 
prejudicial e encaminhar a 
criança para uma 
instituição especializada. 
 
A inclusão é um direito e 
um desafio, é a base da 
igualdade de oportunidade 
proporcionando uma 
aprendizagem conjunta 
entre todos os alunos. 
 
 
 
Potencializa o 
desenvolvimento de 
competências das crianças 
com e sem NEE. 
 
 
Concordo com a inclusão, 
mas, no entanto, muitas 
escolas não têm meios 
suficientes para que essa 
inclusão seja efetiva. 
 
A inclusão é fundamental 
para garantir o sucesso e as 
mesmas oportunidades a 
todas as crianças com 
NEE.   
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- Na sua opinião o 
Animador 
Sociocultural pode ser 
um aliado na inclusão 
do aluno com NEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em todas as respostas dos 
Educadores de Infância, o 
Animador Sociocultural e 
Animação podem ser um 
aliado na inclusão, prestar 
um apoio fundamental na 
dinamização de atividades 
em que a criança apresente 
uma maior dificuldade 
colaborando com o 
Educador de Infância. 
 
O Animador pode com a 
especialização ser um 
ajudante fundamental, 
adequando estratégias e 
recursos variados para o 
desenvolvimento das 
crianças com NEE. 
 
O animador pode ainda 
desenvolver atividades 
adaptadas para um todo, 
onde se evidencia as 
qualidades de cada um, 
onde se pode destacar 
aquilo que cada um pode 
ser mais apto no que sabe 
fazer e dar a oportunidade 
de este ter um papel 
inclusivo junto da 
sociedade.  
 
O animador pode ser sim 
um aliado na inclusão e ser 
integrado em equipas 
pedagógicas das escolas e 
associações, deve ser um 
elemento que integra, 
inclua, aceite e aprove as 
estratégias necessárias para 
que todos se sintam 
integrados e aceites.  
 
O animador como 
facilitador na inclusão pode 
ser um facilitador nas 
aprendizagens das crianças 
com NEE. 
 
O animador pode também 
ser um parceiro na inclusão 
e fazer chegar estes alunos 
na medida das suas 
capacidades e apoio a 
família necessidades incluí-
los nas atividades de apoio 
à família.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 1;2; 3; 4; 5; 7; 8; 
9; 10 



 

71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Solicita ajuda 
especializada 
 
 
 
 
- Recorre a algum 
professor de apoio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sempre que se verifica uma 
situação de NEE, todos os 
Educadores respondem que 
solicitam ajuda dos 
técnicos especializados. 
 
O apoio prestado a maior 
parte das vezes não é 
adequado e não é feito de 
uma forma inclusiva, tal 
como se preconiza e se 
pretende. As crianças são 
retiradas muitas das vezes 
das salas de atividades e 
dos grupos, fomentando a 
exclusão e não a inclusão. 
 
Uma das educadoras de 
Infância, faz referência que 
a escola às vezes não tem 
os técnicos, especializados 
e necessários para dar 
resposta a todas as 
necessidades.  
Dando-se assim prioridade 
aos alunos mais velhos, o 
que na minha opinião não 
deveria acontecer, pois 
essas respostas deveriam 
ser o mais cedo possível, 
pois é nos primeiros anos 
de vida que é fundamental 
para o desenvolvimento 
cognitivo e motor. 
Quando esta estimulação 
não é efetuada nos 1ºs anos 
de vida a criança perde 
capacidades que são 
inerentes a esta idades que 
se não for estimulada perde 
competências.  
No pré-escolar, não existe 
o acompanhamento nem a 
atenção por parte das 
equipas do Ensino Especial 
integradas no Agrupamento   
Seria conveniente que 
existisse um maior 
investimento nestas faixas 
etárias de forma a colmatar 
as necessidades existentes 
nas crianças com NEE.  
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A animação 
sociocultural e o 
papel do animador 
junto dos alunos com 
NEE 

 
 
Pode o Animador 
Sociocultural com 
formação adequada, 
ter um papel ativo 
junto dos outros 
técnicos do ensino 
especial e ser 
cooperante com esta 
equipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deve existir uma 
articulação entre a 
Educadora de Infância e 
o/a Animador 
Sociocultural, articulando 
planificação e dinamização 
das atividades lúdicas, pois 
existe uma mais-valia para 
a inclusão.  
É fundamental estratégias 
diversificadas para 
promover a inclusão dos 
alunos com NEE. 
O trabalho em equipa é 
fundamental para uma boa 
estratégia de trabalho para 
“agarrar” o aluno com 
NEE, para que ele se sinta 
incluído nas atividades de 
grupo em sala de aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta colaboração destes 
dois intervenientes não 
deve ser diferente dos 
outros técnicos ao serviço 
do espaço educativo, todos 
eles serão cooperantes nas 
diferentes terapeutas que se 
podem exercer. 
Ainda existe um grande 
caminho a percorrer em 
relação aos alunos com 
NEE, existe uma 
necessidade de trabalho 
colaborativo de todos os 
intervenientes das equipas 
multidisciplinares que 
funcionem e trabalhem em 
cooperação, de forma a 
tornar as nossas escolas e 
espaços educativos mais 
inclusivos. 
Nomeadamente com 
Animação Sociocultural 
deve de haver uma 
articulação e comunicação 
muito vantajosa, dando às 
crianças a oportunidade de 
em sala de aula e com o 
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- A Animação 
Sociocultural pode ter 
um papel de 
cooperação em sala de 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seu grupo as crianças se 
sintam integradas nas 
diferentes atividades 
pensadas estrategicamente 
para colmatar as 
necessidades do grupo e de 
cada uma delas em 
particular, tendo em conta 
as crianças que apresentam 
algum tipo de NEE. 
Desta forma todos os 
técnicos para contribuírem 
para uma verdadeira 
inclusão devem trabalhar 
para o mesmo fim, tendo 
em conta que o Animador 
Sociocultural também pode 
ser um técnico parceiro no 
espaço educativo.  
 
 
 
 
 
 
 
A maioria das Educadoras 
de Infância entrevistadas 
na sua maioria todas 
concordam que a animação 
Sociocultural pode dar um 
bom contributo com os 
alunos com NEE. 
 
Sim a Animação 
Sociocultural pode ter um 
papel importante desde que 
todos os intervenientes 
devam trabalhar em equipa 
e dar o seu contributo para 
melhorar as aprendizagens 
das crianças e promover o 
seu desenvolvimento.  
 
A Animação Sociocultural 
deve ser um parceiro 
fundamental em sala de 
aula / atividades, em 
cooperação com a 
Educação de Infância entre 
estas duas valências que 
devem ser efetivas para que 
possam contribuir para o 
sucesso educativo e do seu 
desempenho. Se existir um 
trabalho articulado destas 
duas valências ASC e Ed. 
Inf., estes vão 
complementar-se 
promovendo e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 1;3;4;5; 7;8; 9; 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 6 
 
 
 



 

74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O animador 
Sociocultural pode ser 
uma mais-valia na 
participação ativa nas 
crianças com NEE, 
indo sempre de 
encontro às 
necessidades do 
mesmo, apresentando 
sempre atividades 
dirigidas para as 
diferentes dificuldades 
que cada indivíduo 
apresente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enriquecendo os alunos 
com NEE, proporcionando-
lhe uma escola mais social, 
inclusiva. 
 
 
 
 
 
 
As atividades têm sempre 
que ser discutidas com a 
Educadora de Infância e o 
Animador Socio Cultural, 
para atender a planificação 
e objetivos que se 
pretendem atingir tendo em 
conta as estratégias que se 
pretendem alcançar. 
 
A atividade pretende-se 
que seja realizada em 
grupo tais como: jogos, 
cantigas de roda, sempre 
atividades em que todos se 
incluam e cooperem juntos.  
 
As atividades devem ir ao 
encontro das necessidades 
da problemática da criança.  
 
Nesta fase deve-se ter em 
atenção às características 
de cada grupo, fazendo um 
levantamento de 
necessidades, porque cada 
grupo é único. 
 
Em contexto sala de aula, 
quando a Educadora está a 
orientar as atividades o 
Animador Sociocultural 
pode ajudar a incentivar e 
ajudar as crianças com 
NEE ajudando a 
ultrapassar algumas 
dificuldades ou 
simplesmente estimular 
verbalmente a criança.  
 
Desde já posso dizer que 
existem um conjunto de 
atividades que podem ser 
desenvolvidas, tendo em 
conta que cada valência 
tem a sua especificidade.  
“Mas não pode ser mais 
do mesmo”. 
O Animador pode ser uma 
aposta importante, pode ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 2 
 
 
 
 
 
 
Ed.3 
 
 
 
Ed.4 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um facilitador de melhorias 
dos espaços físicos da 
escola, pode ainda realizar 
atividades com intervenção 
com a comunidade 
envolvente, pode ainda 
desenvolver projetos de 
produção de materiais para 
disponibilizar ao serviço 
das salas de atividade, 
ajuda de confeção de 
equipamentos, adereços e 
materiais para eventos e 
festividades, realização de 
momentos de 
sensibilização, adereços e 
materiais para eventos e 
festividades, realização de 
momentos de 
sensibilização aos 
pais/comunidade/elementos 
da escola das necessidades 
sentidas, ajuda na 
elaboração de projetos de 
estudo/investigação, 
recolha de materiais 
necessários a sua 
catalogação, ensaio para 
dramatização e 
apresentações de trabalhos, 
visitas de estudo temáticas, 
voluntariado  
…e porque não para quem 
necessita a interajuda na 
realização dos TPC (bolsas 
de crianças mais velhas a 
ajudar as mais novas)  
 
Neste contexto, o 
Animador pode fazer um 
apoio individualizado às 
crianças que tenham mais 
dificuldades.  
 
O animador pode ter uma 
função importante na 
integração das crianças, 
desenvolvendo atividades 
diferenciadas segundo as 
suas necessidades.  
 
O animador poderia 
desenvolver atividades no 
âmbito das expressões.  
 
O animador pode ter um 
papel mais de proximidade 
com a família, em contexto 
social, cultural e familiar e 
ajustar as suas atividades 
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-  Na sua opinião que 
ações pode o 
Animador 
Sociocultural 
desenvolver para a 
participação, inclusão, 
e desenvolvimento da 
consciencialização dos 
alunos com NEE, na 
comunidade escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nem só ao tempo letivo, 
mas também a componente 
de apoio à família.  
 
 
 
 
 
 
 
O animador poderia 
desenvolver algum trabalho 
específico individualizado; 
trabalhando com crianças 
em contexto sala de aula 
(ajudar na concretização 
das atividades).  
 
Deve sempre apostar em 
atividades/ações em grande 
grupo ou atividades de 
pares. 
 
O animador tem que ter em 
conta o que será mais 
benéfico para uma inclusão 
participativa do aluno com 
NEE.  
 
 
Deve sempre demonstrar 
respeito pela criança, 
integrando-a tanto quanto 
possível nas atividades e 
demonstrando aos outros 
meninos que as crianças 
também pertencem ao 
grupo e que tem as suas 
qualidades, devem sempre 
ser valorizadas. 
 
Na minha opinião o ASC, 
assim como todos ao 
serviço da escola deve ser 
um elemento que contribua 
para a tal escola Inclusiva, 
dinamizando atividades 
que sejam potenciadoras de 
estratégias inclusivas para 
integrar todas as crianças 
inclusive com NEE.   
 
O animador Sociocultural 
poderá desenvolver ações 
que visem: interajuda, 
socialização entre os 
alunos, bem como 
corresponsabilização de 
todos. 
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- As estruturas da sua 
escola/sala de aula, 
apresentam condições 
que permitem a 
inclusão de crianças 
com NEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover atividades que 
sensibilizem o tema da 
Inclusão para toda a 
comunidade educativa 
(dramatizações, canções e 
jogos, ...)  
 
O ASC pode ajudar na 
integração/ inclusão com 
ajuda de projetos e ações 
fundamentadas de acordo 
com o projeto educativo do 
agrupamento.  
 
 
 
Raramente caso a criança 
tenha uma deficiência 
motora 
 
Sim, apresenta condições 
para os alunos com NEE.   
 
Não apresenta 
acessibilidades para uma 
criança com NEE.  
 
 
Se a criança se deslocar em 
cadeiras de rodas não tem 
condições.   
 
Na minha escola um 
grande caminho ainda há 
por fazer, não 
necessariamente barreiras 
físicas, nem espaços 
adequados, mas 
essencialmente a mudança 
de mentalidades, a vontade 
de fazer melhor, a 
articulação efetiva de todos 
os técnicos, a 
disponibilidade de todos 
para em conjunto criarmos 
um espaço de excelência 
em que todos se sintam 
aceites em pleno. 
 
 
Sim. E quando necessário 
reorganizar o espaço, todo 
o ambiente educativo, 
adquirimos recursos de 
forma a ir ao encontro das 
necessidades das crianças 
com NEE.  
 
Todos os Educadores são 
da opinião que qualquer 

 
 
 
Ed.2;4;7;9;10 
 
 
 
Ed.3 
 
 
Ed.5 
 
 
 
 
Ed.6 
 
 
 
 
Ed.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. 1;2,3;4;5; 6;7;8; 
9; 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 
 

 
- Na sua opinião o 
Animador 
Sociocultural beneficia 
a intervenção da 
equipa multidisciplinar 
no jardim-de-infância 
com os alunos com 
NEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Animador 
Sociocultural pode 
intervir numa equipa 
multidisciplinar, 
facilitando o 
desenvolvimento das 
crianças com NEE 
 
 
 
- Na sua opinião, o que 
pode ser melhorado, 
em termos de recursos 
físicos e materiais, 
para que se verifique 
uma “verdadeira” 
Inclusão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

técnico desde que 
especializado e que 
detenha a formação 
adequada é um facilitador 
para integrar uma equipa 
multidisciplinar.  
O ASC pode e deveria 
integrar a equipa 
pedagógica e cooperar de 
forma a poder dar o seu 
contributo, não esquecendo 
que todos os técnicos com 
formação na área da 
educação especial podem 
ser importantes na 
inclusão.  
 
 
 
Sim, podem ajudar na 
vertente social e pessoal 
para uma melhor inclusão 
em todos os setores do seu 
desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
A escassez de recursos 
físicos e materiais, muitas 
vezes mais que os 
humanos, são um 
verdadeiro entrave à 
inclusão. Não é possível 
fomentar boas práticas sem 
que existam condições para 
trabalhar com crianças 
portadoras de NEE. O que 
se faz, normalmente, é 
remediar as situações 
adequando daqui e dali 
como os fracos recursos 
existentes nas instituições.  
 
A redução do nº de turmas 
que por vezes não se 
verifica como o desejado. 
O aluno faz as suas 
atividades o maior tempo 
possível no grupo/turma, 
sem ser retirado. Existe um 
maior trabalho de projeto 
entre os pares onde o aluno 
com NEE seja incluído 
sempre que possível. 
Apesar da infraestrutura de 
apoio e nos acessos à 
escola/Jardim de Infância. 
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Cada jardim de Infância é 
uma realidade diferente, às 
necessidades têm que ser 
vistas de local para local.  
 
O que é necessário para 
existir uma verdadeira 
inclusão é sem dúvida as 
acessibilidades para todos. 
 
 
Dependendo da 
problemática da criança 
haverá recursos físicos e 
materiais que possam ser 
imprescindíveis da inclusão 
por exemplo: rampas de 
acesso, casas de banho 
adaptadas, computadores e 
outros equipamentos que 
poderiam fazer a diferença 
na aprendizagem destas 
crianças com NEE.  
 
O que é verdadeiramente 
essencialmente importante 
para uma verdadeira 
inclusão será a formação de 
equipas e a mudança de 
mentalidades. 
 
As escolas deverão ter mais 
apoio a tempo inteiro de 
profissionais e técnicos 
especializados. 
 
Os recursos físicos e 
especializados são sempre 
poucos, tendo em conta o 
número de professores no 
ensino especial e o número 
de crianças com NEE 
existentes nos 
agrupamentos. 
 
 
 Existe a necessidade de 
salas maiores e espaços 
exteriores com 
equipamentos lúdicos 
adaptados. 
 
 O que é necessário 
melhorar para que aconteça 
uma real inclusão, será 
necessário uma 
diferenciação pedagógica e 
articulação entre todos os 
intervenientes educativos. 
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Informação 
complementar/ 
sugestão  

 
Propostas 

Os recursos físicos e 
especializados são sempre 
poucos, tendo em conta o 
número de professores no 
ensino especial e o número 
de crianças com NEE 
existentes nos 
agrupamentos. 
 
 
 Existe a necessidade de 
salas maiores e espaços 
exteriores com 
equipamentos lúdicos 
adaptados. 
 
 O que é necessário 
melhorar para que aconteça 
uma real inclusão, será 
necessário uma 
diferenciação pedagógica e 
articulação entre todos os 
intervenientes educativos. 
 
 
Acho que todos os aspetos 
mencionados nesta 
entrevista são importantes 
e deveriam ser tomados em 
linha de conta para uma 
inclusão de crianças com 
NEE. 
 
Foram considerados 
aspetos importantes na 
entrevista, só o que 
gostaria de salientar é que 
mais que a formação para 
qualquer profissional de 
educação é necessária a 
sensibilidade, a 
perspicácia, a criatividade e 
a disponibilidade. 
 
 
A periodicidade com que a 
Animação Sociocultural 
reúne com a equipa 
pedagógica que deve ser 
com frequência, e a 
integração de Animador 
Sociocultural nas estruturas 
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do Agrupamento de escolas 
era fundamental para 
sentir-se como um 
elemento de um todo.   
 
 

 


