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Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu 

Mas nele é que espelhou o céu 

 

Fernando Pessoa, Mar Português, in Mensagem, 1934 
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Resumo 

O ensino profissional regula-se por práticas inclusivas, procurando chegar a todos os 

alunos, permitindo uma formação integral, geradora de cidadãos com competências para 

abraçar o mercado de trabalho cada vez mais exigente, e ao mesmo tempo orientar outros 

para o ingresso no ensino superior. 

O presente estudo procura conhecer as motivações e expetativas dos alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais numa escola do ensino profissional.  

A investigação realizada numa Escola Profissional do Baixo Alentejo, inscreve-se numa 

metodologia qualitativa – estudo de caso – uma vez que procuramos compreender em 

profundidade uma realidade específica. 

A escolha da população de estudo, foi abrangente a todos os alunos referenciados pela 

equipa multidisciplinar, como alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

(DID). 

A recolha de dados, que permitiu perceber o percurso escolar da população alvo, bem 

como as suas motivações e expetativas, foi desenvolvida em contexto escolar, recorrendo-

se aos seguintes instrumentos, análise documental, observação direta em sala de aula e 

entrevistas. 

As conclusões do estudo confirmam que as expetativas e motivações da maioria dos 

alunos com DID, participantes no estudo, vão ao encontro dos objetivos e das práticas do 

ensino profissional, nomeadamente aprender uma profissão, arranjar emprego com mais 

facilidade, ser mais fácil, ter uma caráter mais prático e ficarem preparados para 

prosseguir estudos. 

Em função da análise e discussão dos resultados pretendeu-se elaborar uma proposta de 

intervenção, que compreende um guião de boas práticas e um plano de atuação, com vista 

a tornar a escola cada vez condizente com as motivações e expetativas dos alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. A realização deste projeto nesta escola do 

ensino profissional visa melhorar a qualidade de vida dos seus alunos, com um plano de 

desenvolvimento em permanente mudança, aberto e adaptado a cada um em particular. 

Palavras-chave: Motivação, expetativa, ensino profissional, dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais. 
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Abstract 
Professional education is regulated by inclusive practices, seeking to reach all students, 

allowing an integrated training, generating citizens with skills to embrace the increasingly 

demanding labor market, and at the same time guiding others to enter higher education. 

The present study seeks to understand the motivations and expectations of students with 

intellectual and developmental disabilities in a professional school. 

The research carried out in a Professional School in Baixo Alentejo, is based on a 

qualitative methodology - case study - since we aim to understand in depth a specific 

reality. 

The choice of the study population was inclusive of all students referred by the 

multidisciplinary team as students with intellectual and developmental disabilities (IDD). 

Data collection, which allowed us to understand the educational path of the target 

population, as well as their motivations and expectations, was carried out in the school 

context, made use of the following instruments: document analysis, direct classroom 

observation, and interviews. 

The findings of this research confirm that the expectations and motivations of most of the 

students with IDD participating in the study meet the goals and practices of vocational 

education, namely learning a profession, finding a job more easily, being easier, being 

more practical, and being prepared for further studies. 

Based on the analysis and discussion of the results, we intended to develop an intervention 

proposal, which includes a guide of best practices and an action plan, in an effort to make 

the school increasingly compatible with the motivations and expectations of students with 

intellectual and developmental difficulties. The implementation of this project in this 

professional school aims to improve the quality of life of its students, with a development 

plan that is constantly changing, open and adapted to each student in particular.  

Keywords: Motivation, expectation, professional education, intellectual and 

developmental difficulties. 
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Introdução 
 

Alice perguntou: Gato Cheshire…pode-me dizer qual o caminho que eu devo tomar? 

Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. 

Eu não sei para onde ir! – Disse Alice 

Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, respondeu o gato 

Lewis Carroll (2002), in Alice no País das Maravilhas 

O caminho a seguir é traçado de acordo com o lugar para onde queremos ir, sendo a 

motivação tal como refere Fontaine (1990) o aspeto dinâmico da ação em função dos 

objetivos a atingir, a par da expetativa, a esperança, que nos faz contornar os obstáculos. 

A motivação dos alunos tem implicações diretas na qualidade do envolvimento dos 

mesmos no processo de ensino e aprendizagem, conforme referem Lourenço e Paiva 

(2010). Por outro lado, o que leva à inscrição num curso profissional é o facto de 

considerar que esta modalidade de ensino o prepara para a sua vida profissional (Santos 

& Moreira, 2016). 

O ensino profissional, ao focalizar-se no desenvolvimento de competências de caráter 

prático, de preparação para a vida ativa, a par de um ensino e aprendizagem centrados no 

aluno e de valorização das suas motivações e expetativas, apresenta-se como um caminho 

para a inclusão. Referido por Rodrigues (2003) citando Ainscow (1991, Freire (2008), M. 

Santos (2017) a escola inclusiva deve ser entendida num sentido mais alargado, tornada 

realidade para todos. Acrescentado por Azevedo (2019), como um desafio permanente 

para todos os intervenientes no processo educativo. 

A presente investigação coloca o aluno numa posição central, procurando conhecer as 

interpretações, identificar as motivações e caracterizar as expetativas dos alunos, com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que frequentam os cursos profissionais 

numa Escola Profissional.   

Para a escolha desta temática, muito contribuiu o meu percurso profissional na área da 

educação, nesta mesma escola profissional onde se desenrola o referido trabalho, que me 

foi despertando o interesse para a motivação e expetativa de cada aluno, na construção de 

um projeto de vida pessoal e profissional. 



13 
 

O estudo pretende questionar acerca das motivações e expetativas de alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, de modo a que seja possível “sair da caixa” 

para melhor compreender os alunos, permitindo uma atitude consciente e inclusiva. 

Mais do que trabalhar teoricamente os conceitos de inclusão, motivação e expetativa, 

ensino profissional, transição para a vida ativa importa criar uma mentalidade que permita 

assumir a diversidade como uma mais-valia e não como um problema. 

Este trabalho está estruturado em três partes, o enquadramento teórico, o estudo empírico 

e a proposta de intervenção. 

Na primeira parte, o enquadramento teórico, foi feita uma revisão de literatura, composta 

por cinco capítulos. 

 

O primeiro capítulo, dedicado à educação inclusiva e dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, dá enfâse à escola, como sendo o espaço privilegiado para o 

desenvolvimento, na relação ensino e aprendizagem de todos sem exceção. Surgiu ainda 

a necessidade de refletir sobre a deficiência e esclarecer a diferença, como forma de 

valorização do indivíduo a par da formação dos agentes educativos no caminho para a 

inclusão. 

O ensino profissional é o tema do segundo capítulo, o qual faz uma contextualização 

acerca do aparecimento do ensino profissional no sistema educativo português. A 

inclusão e o ensino profissional, no segundo subcapítulo, aborda a inclusão de uma forma 

transversal ao Decreto-Lei 54/2018, aplicável a todas as escolas, não sendo exceção as 

profissionais. 

No terceiro capítulo, a motivação em contexto profissional, considera a motivação para o 

ensino profissional em particular, um fator determinante no sucesso dos alunos, para além 

da adaptação dos currículos, bem como todas as estratégias utilizadas. É ainda abordado, 

em subcapítulo, a motivação e a expetativa, as quais se apresentam de forma indissociável 

no que diz respeito à probabilidade de se atingir o fim a que cada um se propõe. Como 

segundo subcapítulo, motivação, expetativa e transição para a vida ativa, é explanada a 

motivação e a expetativa, como essência, para uma transição para a vida adulta plena de 

realizações a nível pessoal e profissional. 
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No quarto capítulo, Plano Individual de Transição como instrumento facilitador de 

inclusão, alude-se à sua importância conforme explicitado no Decreto-Lei 54/2018, 

reforçando a participação ativa do aluno, família, escola e meio empresarial. Trata-se de 

um documento aberto que pretende para além de facilitar a inclusão, preparar o aluno 

para os novos desafios de uma vida pós-escolar. 

 

Os contributos do ensino profissional na transição para a vida pós-escolar, no quinto 

capítulo, são apontados como uma mais-valia na formação integral dos jovens, através 

não só da gestão de programas e da organização modular, como também da Prova de 

Aptidão Profissional e da Formação em Contexto de Trabalho.   

 

Na segunda parte do trabalho, será desenvolvida a dimensão empírica. Trata-se de um 

estudo de caso que permite estudar o objeto (caso) no seu contexto real, utilizando uma 

metodologia de investigação qualitativa, tendo por base uma lógica de construção do 

conhecimento acerca das motivações e expetativas dos alunos que frequentam uma escola 

do ensino profissional. 

 

O primeiro capítulo, o enquadramento metodológico, apresenta-se subdividido em vários 

subcapítulos, delimita a problemática de estudo e a sua contextualização, estão delineados 

os objetivos do estudo, o local onde decorreu, e ainda o modelo de ensino e as áreas de 

formação existentes.  

 

No segundo capítulo, a metodologia de investigação, podemos encontrar nos 

subcapítulos, os instrumentos de recolha de dados utilizados, a análise documental, a 

observação direta e as entrevistas. São explanados os principais procedimentos utilizados 

para a obtenção de dados. 

 

Segue-se, no capítulo três, a apresentação dos resultados, cujos subcapítulos 

compreendem o perfil dos alunos entrevistados, a sua formação escolar, as práticas do 

ensino profissional, a avaliação da satisfação e expetativa, as informações 

complementares e por fim os dados obtidos através das entrevistas com os delegados de 

turma. 
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No capítulo quatro, apresenta-se a análise e discussão dos resultados, os quais revelam as 

principais evidências empíricas retiradas deste estudo, com base nos objetivos 

estabelecidos. 

 

Na terceira parte deste trabalho, a proposta de intervenção, surge na sequência da análise 

crítica dos resultados obtidos, com vista a conduzir progressivamente a uma abordagem 

educativa cada vez mais inclusiva. 

 

No primeiro capítulo, apresentamos o padrão de boas práticas educativas que compreende 

um guião, embora os casos de sucesso façam parte do nosso quotidiano, a orientação dos 

agentes educativos é sem dúvida um excelente passo para acompanhar as mudanças 

inerentes às políticas educativas e ao mesmo tempo aos valores e atitudes a incutir nos 

jovens. 

 

Face aos novos desafios que a pandemia Covid-19 nos lançou, espera-se assim, poder 

contribuir, embora modestamente, para a inclusão dos alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, atendendo às suas motivações e expetativas e ao mesmo 

tempo para que o ensino profissional ministrado nesta escola onde decorreu a 

investigação, seja de qualidade, em tempos tão conturbados, vividos a uma escala global. 

 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, sumariando os vários aspetos do estudo 

e sintetizando as principais conclusões que o mesmo permitiu evidenciar, apresentam-se 

as recomendações importantes para pesquisas futuras, bem como as principais limitações 

que advêm de um estudo com estas características. 
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1. Educação inclusiva e dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais 
“Não há um aluno padrão. Todos os alunos são diferentes.” 

Estanqueiro (2010, p. 12) 

 

Cada aluno é diferente, não existe um padrão, onde se verifique uniformidade, 

tradicionalmente todos eram vistos como recetores passivos, atualmente, 

independentemente das suas características e/ou dificuldades, são únicos no processo de 

aprendizagem, com opiniões e características próprias. 

A deficiência mental, designação para um quadro nosológico utilizado durante décadas, 

foi sendo questionada e com o decorrer do tempo, mais precisamente em 2007, adotou-

se a terminologia de Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, a par de uma crescente 

preocupação em distinguir as dificuldades individuais e a forma de promover os apoios, 

permitindo uma maior autonomia e funcionalidade. 

Falar de deficiência mental passou a ser visto como um erro, terminologia que parece 

descredibilizar aqueles que apresentam características diferentes quando comparados 

com outros com valores normativos e expectáveis. 

S. Santos (2010, p. II) considera preferível a mais recente nomenclatura, por várias razões, 

entre elas por ir “… mais ao encontro da prática profissional corrente que se encontra 

focada nos comportamentos funcionais e nos fatores contextuais” para além de “ … 

providenciar uma base lógica para o fornecimento de apoios individualizados devido à 

sua base num quadro sócio ecológico”.  

Corroborando com S. Santos e Morato (2012, p.7), a ênfase deve ser colocada nos apoios 

necessários ao indivíduo com DID, “…cuja primeira grande mudança se centra na 

qualidade de interação entre o sujeito e o seu envolvimento, em detrimento de se ocupar 

exclusivamente de deficits individuais”. Para além de considerar que, 

 … independentemente do seu rótulo têm áreas fortes e menos fortes e que com um 

sistema de apoios adequados e individualizados o sujeito com DID irá assumir o seu 

papel como cidadão ativo, tomando as decisões pessoais relativas à sua própria 
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vivência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida  (Luckason et.al., 

Schalock et al., 2010). 

A interação do indivíduo com DID e o contexto natural em que está inserido passou a 

manifestar-se de uma forma ímpar e única, deixando de estar baseado em exclusivo num 

modelo médico, mais redutor. 

Conforme referido por M. Santos (2017, p. 6)  

… os modelos de intervenção de natureza socio ecológica, focados nos direitos 

humanos e na interação entre o indivíduo e os ambientes em que se aprende e 

desenvolve, tinham vindo a ganhar terreno face a um modelo médico, ainda 

dominante, muito preocupado com o diagnóstico e em intervir sobre o défice (Santos, 

2010; S. Santos & Morato, 2008; S. Santos & Morato, 2012a e 2012b; Schalock et al., 

2010; Thompson et al., 2009; Wehmeyer et al., 2008). 

A abordagem ecológica vai permitir compreender através do comportamento individual 

face à situação, de acordo com a reflexão de S. Santos (2010, p. XV) “… de (des) 

adaptação ao envolvimento onde se insere e atua como membro da sociedade, revelando-

se o tipo, a frequência e a intensidade dos apoios a prestar”. 

Esta abordagem da DID (Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental) adotada pela 

AAIDD, explica as várias vertentes do funcionamento humano pela interação de cinco 

dimensões (Capacidades intelectuais; Comportamento adaptativo; Participação, 

Interações e Papéis Sociais; Saúde; Contexto), onde a questão dos apoios aparece com 

um papel relevante. 
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Figura 1 - Modelo Teórico do Funcionamento Humano (AAIDD, 2007) 
Fonte: S. Santos (2010, p.3) 

M. Santos (2017, p.32) afirma que as capacidades intelectuais se expressam em domínios 

diferentes e revelam-se pela forma “… como a pessoa entende o que está à sua volta e 

como responde aos desafios do meio ambiente de forma a ultrapassar os obstáculos, 

fazendo uso de funções cognitivas mais ou menos complexas e da comunicação”. 

Ainda na perspetiva de M. Santos (2017), o comportamento adaptativo prevê a aquisição 

de competências conceptuais, de natureza académica, práticas, adaptadas à vida diária e 

sociais que compreendem os comportamentos individuais e as relações interpessoais. 

A terceira dimensão, participação, interação e papéis sociais refere-se às várias atividades 

desenvolvidas e papéis assumidos perante a sociedade de acordo com o envolvimento de 

cada indivíduo. 

A quarta dimensão, saúde, refere-se ao bem-estar físico, mental e social, é sem dúvida 

muito significativa, uma vez que é o pilar que suporta todas as outras. 

Por fim o contexto, o qual citando M. Santos (2017, p. 33) inclui 

 … os fatores ambientais (ambiente físico, social e atitudinal) e pessoais 

(características da pessoa como idade, género, grupo étnico, classe social, educação, 

cultura, hábitos, personalidade). Tanto uns como outros são determinantes para uma 

vida de maior qualidade (Luckasson & Schalock, 2012; Schalock et al., 2010; 

Wehmeyer et al., 2008). 
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Face ao modelo teórico do funcionamento humano apresentado, a escola é o espaço 

privilegiado para proporcionar a todos, sem exceção, condições para o seu 

desenvolvimento, na relação de ensino e aprendizagem, independentemente das 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais de cada aluno em particular, o que através 

dos apoios disponibilizados vai proporcionar um funcionamento independente. 

A educação inclusiva constrói-se na relação pedagógica tendo em conta o enquadramento 

legislativo que lhe dá suporte, dependendo igualmente da forma como os diversos 

intervenientes a perspetivam. 

Sanches (2011) refere que a escola, 

 … “arranja maneira” de acolher todas as crianças e jovens da sua comunidade, 

flexibiliza e adapta os seus currículos, não se limitando a reduzi-los, reestrutura as suas 

práticas de organização e de funcionamento, de forma a responder à diversidade dos 

seus estudantes, desde os mais vulneráveis aos mais dotados (p. 137). 

Ideia já implementada na declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p. 11), de uma 

escola de todos e para todos, onde “todos os alunos devem aprender juntos, sempre que 

possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentam…”. 

A inclusão faz parte do quotidiano nas nossas escolas, no entanto ao refletir sobre esta 

temática questiono, Inclusão, realidade ou desejo? 

Como referido por Afonso (2005, p. 53) “… a inclusão é, ainda mais um desejo do que 

uma realidade”. Volvidos alguns anos, ainda é realidade. 

É necessário proporcionar igualdade de oportunidades, equidade, no entanto o desejo 

desenfreado das empresas pelos lucros em detrimento dos aspetos sociais, bem como, as 

ideias conservadoras dos dirigentes e forte competitividade a nível tecnológico, podem 

levar a uma não aceitação da diferença. O que tal como afirma Afonso (2005, p. 54) 

“Torna-se…difícil, por vezes articular o direito à igualdade de possibilidades sociais com 

o direito à diferença”. 

Devem ser proporcionadas oportunidades de aprendizagem significativa a todos os 

alunos, para além da mera partilha de um espaço físico, o que como sublinha Silva (2011, 

p. 131) implica que “… a escola, no seu conjunto, perspetive a inclusão não apenas como 

um direito, mas também como um benefício, porque contribui para que todos “cresçam”, 
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de modo a viverem e conviverem mais adequadamente com a diferença que caracteriza 

cada um de nós”. 

Tal como salienta S. Santos (2010), 

Tem-se vindo a verificar alterações significativas como a passagem dos serviços para 

os apoios, a programação de oportunidades de desenvolvimento, a passagem do papel 

passivo para um ativo do indivíduo com DID, a validação ecológica dos 

comportamentos, a classificação pela necessidade dos apoios, o treino da 

independência e a normalização/equiparação de oportunidades (p. XV). 

Apesar de se encarar a dificuldade intelectual e desenvolvimental numa perspetiva 

ecológica, com orientação funcional e de respeito pelo paradigma dos apoios, existe ainda 

um longo caminho a percorrer, para que a inclusão dos indivíduos com DID seja uma 

realidade, S. Santos (2010) propõe, nomeadamente: 

… a existência e implementação de medidas políticas, existência e concretização de 

envolvimentos inclusivos, a flexibilidade de financiamento e de políticas de apoio, o 

relacionamento entre a escola e o mercado laboral, a atenção aos resultados e 

performances desejados pelos próprios… (p. XV). 

São enormes os progressos feitos em Portugal, nas últimas décadas ao nível da inclusão 

dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, não só no que se refere às 

medidas regulamentares em si como também à sua aplicabilidade na prática. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 3/2008 registou-se uma grande viragem ao 

nível da inclusão. Conforme artigo 1º, ponto 2,  

A educação especial tem por objetivos a inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para 

uma adequada preparação para a vida profissional e para a transição da escola para o 

emprego das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais… (2008, p. 

155). 
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Dez anos mais tarde, com a implementação do Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, 

conforme art.º 1º, ponto 2 são identificadas as medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão “… as áreas curriculares específicas, bem como os recursos específicos a 

mobilizar para responder às necessidades educativas de todas e de cada uma das crianças 

e jovens ao longo do seu percurso escolar…” (2018, p. 2919). 

Estamos no caminho certo, no entanto continua muito atual a necessidade de aceitar a 

diferença, de dar voz à pessoa com DID, bem como, ter sempre presente um envolvimento 

inclusivo permanente, considerando a escola, um meio para proporcionar a realização 

plena do indivíduo.  
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1.1 Diferença, deficiência e inclusão 
 

Pensar a diferença na sua plenitude, numa sociedade em que o que tem de mais 

semelhante é não existirem dois seres iguais, é sem dúvida um grande desafio ao nível da 

inclusão. Aludindo a este facto, Rodrigues (2001, p. 15) refere existirem alunos “… cuja 

única semelhança é serem diferentes”. 

Todos os movimentos sociais e cívicos que surgiram no pós segunda Guerra Mundial, e 

com base na análise apresentada por M. Santos (2017), a qual faz referência a J. Santos, 

1983; Morato, 1995; Rodrigues, 2015, 2016; Vieira e Pereira, 1996, vieram colocar em 

causa, 

…a organização da sociedade, as questões da normalidade e a segregação de diferentes 

grupos étnicos, linguísticos, religiosos, impulsionaram as ideias de justiça, igualdade 

e solidariedade que conduziram também a uma visão mais compreensiva da situação 

de deficiência e das condições de vida de milhares de jovens e crianças com algum 

tipo de limitação física, sensorial ou intelectual (p. 6). 

De alguma forma, foram os movimentos referidos que levaram a uma melhor 

compreensão e discernimento da deficiência, ficando ainda por esclarecer a sua relação 

com a diferença.  

Na perspetiva de Rodrigues (2001, p. 15) a deficiência e a diferença estão relacionadas 

de tal forma que se tem tornado óbvio que “… a diferença que a deficiência implica é só 

a parte mais visível de uma realidade que à semelhança dos icebergues, tem uma parte 

imersa muito maior”. O facto de para ele não existirem dois seres iguais, a maior 

semelhança é ser diferente.  

As pessoas com deficiência têm sido vistas por tudo o que as diferencia dos outros, mas 

sobretudo pelas suas incapacidades, com uma fraca valorização das suas aptidões e 

competências. M. Santos (2017, p. 20) reflete sobre a possibilidade das crianças com 

deficiência aprenderem, citando Anthony Lake (UNICEF, 2013) que sublinha que as 

mesmas são definidas por aquilo “que lhes falta e não pelos atributos de que dispõem”. 

Para que se aceite a deficiência como uma diferença, será necessário pensar no sistema 

educativo, como o espaço onde todos se sentirão acolhidos com todas as suas diferenças 
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e como o suporte essencial para a construção de uma sociedade mais justa, onde todos 

poderão conviver e aceitar-se tal como são.  

A par da deficiência como diferença, importa considerar a inclusão como um meio para 

atingir um fim, tal como refere M. Santos (2017, p. 21), apenas “… a criação de ambientes 

inclusivos (formais ou não formais) que valorizam mais o potencial do sujeito do que as 

suas falhas, possibilitará um desenvolvimento pessoal e social que corporize uma vida 

com significado”. 

A escola inclusiva tem sido um dos grandes dilemas atuais. É preciso entender a 

necessidade e a urgência de ensinar, a todos, num mundo que é de todos. Como refere 

Rodrigues (2003),  

Para muitas crianças e jovens que frequentam a escola, tal como a concebemos 

atualmente, a sensação de que a escola parece ter sido feita à medida de outros, baseada 

numa cultura muito afastada daquela em que eles se inserem, é uma constante (p. 120). 

Rodrigues (2003), cita ainda Ainscow (1991) para dar a conhecer a noção de escola 

inclusiva, referindo que a escola inclusiva surgiu para dar uma resposta convincente à 

inserção das crianças com necessidades educativas especiais na escola e na sociedade em 

geral. Contudo, encarar a escola inclusiva como uma realidade para todos, implica dar à 

escola inclusiva um sentido mais alargado, “porque todos somos especiais, todos temos 

caraterísticas próprias que nos distinguem dos demais (…) ” (p. 121). 

 

Torna-se emergente tornar a escola mais heterogénea e enriquecida, ao fazer referência a 

César e Silva de Sousa (2002), Rodrigues (2003, p. 121) realça a relevância da escola 

inclusiva porque “todos temos especificidades próprias, podendo beneficiar de uma 

atenção que nos contemple enquanto seres únicos e irrepetíveis, mas simultaneamente 

sociais e interativos”. 

 

Em contexto educacional, é um direito que assiste aos alunos concretizarem as suas 

potencialidades e exercerem uma cidadania ativa, recebendo uma educação de qualidade 

com respeito pelas suas necessidades e interesses. 
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Freire (2008), define a inclusão, como um,  

 … movimento educacional, mas também social e político que vem defender o direito 

de todos os indivíduos participarem, de uma forma consciente e responsável, na 

sociedade de que fazem parte, e de serem aceites e respeitados naquilo que os 

diferencia dos outros (p. 5). 

A inclusão, a diferença e as dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, caminham lado 

a lado, numa lógica de aceitação e respeito pelas características individuais e de 

participação na sociedade em que vivemos.  
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1.2 Formação dos agentes educativos – o caminho para a inclusão 
 

Face à legislação em vigor, no que diz respeito ao Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho de 

2018, o caminho para a inclusão deve ser feito com qualidade e mestria, numa escola 

onde queremos educar todos com igualdade de oportunidades e de sucesso, sendo 

necessário repensar as nossas práticas.  

Afinal qual será a maneira mais profícua para uma Educação Inclusiva nas nossas 

escolas? 

Partilhando da opinião de Rodrigues (2018, p. 1) é essencial definir as necessidades de 

cada escola, sendo as mais recorrentes “a formação em serviço de toda a comunidade 

escolar” e o “acrescento de recursos, sejam eles materiais… ou humanos…”. É 

importante olhar “a inclusão como um conjunto de direitos, de deveres e de necessidades 

que nos levarão até ao desejo de uma escola justa e cidadã”. 

Segundo Correia (2008), 

 A filosofia adjacente ao movimento da inclusão… altera as funções e 

responsabilidades de todos os profissionais da educação. Estes passam a ter um papel 

muito mais ativo no processo de ensino e aprendizagem, pelo que devem desenvolver, 

não só competências que lhes permitam responder às necessidades educativas dos 

alunos, mas também atitudes positivas em relação aos princípios que o movimento de 

inclusão encerra (p. 52). 

Assim, Morgado (2010) refere relativamente à qualificação e desempenho de professores 

e qualidade na resposta à necessidade individual dos alunos, as seguintes ideias-chave: 

 A promoção de programas de educação inclusiva assume-se como fator determinante 

na defesa do direito à educação e à equidade de todos os alunos; … uma educação 

apropriada às suas necessidades …; A qualidade da resposta educativa assenta na 

rigorosa e completa avaliação das necessidades dos alunos e no planeamento adequado 

da intervenção; A capacidade de responder às necessidades individuais…depende do 

nível de diferenciação das práticas pedagógicas; A qualificação de 
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professores…instrumento essencial de uma educação de qualidade que contemple 

todos os alunos (p. 85). 

Considerando a formação dos agentes educativos, como um caminho a seguir no que diz 

respeito à educação inclusiva, estar ao serviço da educação e promover as boas práticas 

permitindo a liberdade ética é sem dúvida um desafio. A par da formação inicial e 

especialização de professores ao nível das pedagogias e currículos, a formação ética tal 

como Caetano e Silva (2009) mencionam: 

… favorece a dialógica criativa, reflexiva e autorreguladora entre o universal e o 

singular, o pensamento e a ação, a razão e a afetividade, as intenções e os resultados, 

os conteúdos e os contextos, sendo a flexibilidade e fluidez qualidades que 

interpenetram o que é mais estável e que atualizam os sentidos, pelo que o instante e 

o movimento são partes relevantes do processo (p. 58). 

O debate acerca de dilemas do quotidiano e consequente tensão no diálogo e visão do 

outro, pode ser uma oportunidade de reflexão crítica e criativa, para melhor abraçar o 

objetivo da inclusão. Ainda de acordo com Caetano e Silva (2009): 

… formação que se compromete com uma visão complexa, onde as esferas individuais, 

interpessoais, institucionais, comunitárias e mesmo planetárias se consideram de uma 

forma interdependente (p. 58). 

Cabe à escola, e consequentemente a toda a comunidade educativa, alunos, pais ou 

encarregados de educação, professores, pessoal não docente, bem como às autarquias e 

serviços de administração central e regional com intervenção na área da educação, a 

responsabilidade de formar cidadãos que reflitam sobre as suas ações, isto é que consigam 

distinguir o certo do errado e sejam livres de tomar decisões no sentido do bem. 

A transmissão dos valores deve ser contextualizada nos dias de hoje, nomeadamente, a 

consciência ecológica, o consumo sustentável, os princípios de cidadania e participação 

na sociedade, a democracia, a solidariedade, a liberdade de escolha atendendo a princípios 

de reflexão e inovação, autonomia, responsabilidade cívica ativa e íntegra… entre outros, 

pois só assim poderemos contribuir para o desenvolvimento das capacidades individuais 
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e cultura de cidadania, garantindo a igualdade de oportunidades na sociedade, bem como 

uma melhoria da humanidade. 

Fazendo referência a documento do Ministério de Educação (2017, p. 11) “O Perfil dos 

alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta geração global 

constroem e sedimentam uma cultura científica e humanística de base humanista”. 

De acordo com a figura apresentada, o esquema concetual do Perfil dos alunos à Saída da 

escolaridade obrigatória, podemos verificar que os valores, da liberdade, responsabilidade 

e integridade, cidadania e participação, excelência e exigência, curiosidade reflexão e 

inovação, a par das competências adquiridas, lhes vão permitir tomar decisões livres e 

fundamentadas, nos vários domínios.  

 

Figura 2 – Esquema concetual do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

Fonte: Ministério da Educação/DGE (Ed.) (2017, p. 11) Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória. 

 

De acordo com a mesma fonte, os princípios que orientam, justificam e dão sentido ao 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, são a base humanista centrada na 

pessoa e na dignidade humana, o saber no centro do processo educativo, as aprendizagens 

essenciais, a inclusão promotora de equidade e democracia, a coerência e flexibilidade 
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através da gestão flexível do currículo, a adaptabilidade e ousadia que visa a adaptação a 

novos contextos e estruturas, a consciência da sustentabilidade e a estabilidade para que 

o sistema se adeque e produza efeitos. 

A escola tem que se reconstruir com base no sentido humano da sua missão, investindo 

na formação contínua, fundamentando as suas propostas de atuação, assentes na ética e 

deontologia das relações, com o diálogo/reflexão com instituições, profissionais de 

diversas áreas, família e comunidade em geral, promovendo assim a inclusão de todos no 

sistema de ensino. 
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2. O ensino profissional  
 

2.1 Contextualização do ensino profissional no sistema educativo 
português 
 

“Todos… são bons em alguma coisa. 

 Não há nenhum que não tenha alguma coisa para dar” 

Obama, 2009 

 

No manifesto de Obama (2009) aos alunos, este transmitiu a mensagem de que todos são 

bons em alguma coisa, a educação é a oportunidade de descobrir do que se trata, sendo 

para tal necessário trabalhar e praticar os seus talentos.  

Para perceber, o que está na génese da equidade e na igualdade de oportunidades, em 

termos do acesso à educação e à possibilidade de formação profissional que permita a 

integração de todos no mercado de trabalho, é importante refletir acerca do ensino 

profissional no sistema educativo português. 

Ao longo das últimas décadas, remontando ao século XVIII, o ensino profissional sofreu 

várias mudanças, dependendo da realidade política, económica e social vigente, embora 

esteja na sua génese a aprendizagem de um ofício. 

Em Portugal, deram-se os primeiros passos na segunda metade do século XVIII, tendo 

sido Marquês de Pombal o seu impulsionador, através de importantes reformas no sistema 

de ensino. Procurou-se segundo Pereira (2009, p. 39), “colmatar as deficiências profundas 

que existiam ao nível da mão de obra e empresariado de que o comércio e indústria 

careciam (Carvalho, 2001) ”. 

Em 1852, Fontes Pereira de Melo criou o ensino técnico industrial, considerando ser 

necessário através desta reforma, acelerar o desenvolvimento do país, aproximando-o dos 

progressos que aconteciam pela Europa. 

Sendo mais abrangente a partir da segunda metade do século XX, o enraizamento do 

ensino profissional no nosso país. O ensino liceal e o ensino técnico existiam em 

simultâneo, com características definidas. O ensino técnico era visto, sobretudo pelas 

classes mais baixas, como uma forma de melhoria do seu estatuto e condições de vida, 
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enquanto alunos que concluíam o ensino liceal, prosseguiam estudos enveredando para o 

ensino superior e politécnico.  

Foi entre 1970 e 1973, no final do Estado Novo, que se verificou uma grande viragem ao 

nível da educação, Veiga Simão, ministro da educação na altura, aprovou a reforma do 

sistema educativo através da Lei 5/73, de 25 de julho, que para além de outras medidas, 

determina a criação da educação pré-escolar oficial, o alargamento da obrigatoriedade do 

ensino básico para oito anos, a estruturação de cursos de pós-graduação, a educação 

permanente. 

O ensino técnico passou também a designar-se profissional, sendo equiparado ao liceal, 

garantindo a ambas as vias o acesso ao ensino superior em igualdade de circunstâncias. 

Ainda de acordo com a Lei 5/73 de 25 de julho, Base XII, subsecção 13, é determinado 

que, a formação profissional “… visa habilitar para o exercício de uma profissão e será 

acompanhada de uma educação de ordem cultural e científica que favoreça o 

desenvolvimento da personalidade e adaptação às exigências sociais e profissionais” 

(1973, p. 1318). 

No início da década de oitenta, surgiu o debate sobre a necessidade de incluir a formação 

profissional em contexto educativo. Assim o Decreto-Lei nº 240/1980, publicado em 19 

de julho, estrutura o ensino secundário, em duas vias, a via ensino (liceal) e a via 

profissionalizante. Decretando que a via profissionalizante, conforme artigo 3º, ponto 3, 

“… prepara especificamente para um primeiro nível de qualificação profissional, 

mediante uma formação mais prática em áreas tecnológicas diversificadas” (1980, 

p.1742). 

Três anos volvidos, com o despacho normativo 194 A/1983 de 19 de outubro, conforme 

preâmbulo normativo do mesmo confirma-se a necessidade de preparação dos jovens para 

o emprego, assim a política de educação do governo,  

… dá prioridade à institucionalização de uma estrutura de ensino profissional no 

ensino secundário, através de um plano de emergência para a reorganização do ensino 

técnico que permita a satisfação das necessidades do País em mão de obra qualificada, 

bem como a prossecução de uma política de emprego para os jovens (1983, p. 

3668(1)). 
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De acordo com o despacho anterior, a escola é chamada a interagir com a comunidade 

sendo a formação profissional “… uma das dimensões do processo educativo em que o 

jovem e o homem estão permanentemente envolvidos” (1983, p. 3668 (2)).  

Através desta legislação foram criados os cursos técnico-profissionais e os cursos 

profissionais, destinados a jovens após o 9º ano de escolaridade. Os primeiros com a 

duração de três anos, permitiam a formação de profissionais qualificados de nível 

intermédio, proporcionando assim o suprimento de necessidade de mão de obra 

qualificada. Os cursos profissionais com a duração de um ano, mais estágio, atribuíam 

um diploma profissional. 

Esta reforma no ensino, foi pouco sucedida, como refere Azevedo (1988, p. 20) “… em 

1984, apenas três por cento dos jovens que prosseguiam estudos pós-básicos, o faziam 

em cursos de tipo técnico e profissional”. 

O ano de 1986 foi de viragem nas políticas educativas portuguesas, marcado por dois 

grandes acontecimentos, sendo um a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo 

Português, que veio definir o enquadramento estável para a educação, nomeadamente o 

ensino técnico e profissional no ensino secundário. 

Por outro lado, neste mesmo ano, contamos com a integração de Portugal na Comunidade 

Económica Europeia, de grande relevância essencialmente no que diz respeito ao 

financiamento da educação, permitindo pôr em prática, um ensino técnico, tecnológico e 

profissionalizante conforme a natureza de cada curso. 

Assim a Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei nº 46/86, de 14 de outubro, consagra, 

um ensino básico, universal e gratuito e prevê a existência, conforme art.º 10º, “… de 

cursos predominantemente orientados para a vida ativa ou para o prosseguimento de 

estudos, todos eles contendo componentes de formação de sentido técnico, tecnológico e 

profissionalizante e de língua e culturas portuguesas adequadas à natureza dos diversos 

cursos” (1986, p. 3071). 

As escolas profissionais surgem como alternativa ao ensino secundário regular, partindo 

da iniciativa privada apoiadas pela União Europeia, permitindo a formação de técnicos 

intermédios e profissionais qualificados, de modo a responder a necessidades de 

mercados de trabalho locais e regionais. Legisladas pelo Decreto-Lei nº 26/1989, de 21 

de janeiro, como consta no preâmbulo “O governo defende como um dos vetores de 

modernização da educação portuguesa a multiplicação acelerada da oferta de formação 
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profissional e profissionalizante, pelo apoio à implementação de uma rede de escolas 

profissionais, de iniciativa eminentemente local…” embora com aproveitamento 

articulado dos vários recursos disponíveis (1989, p. 246). 

Foram assim criadas condições para formar quadros técnicos intermédios, sendo as 

escolas profissionais, conforme referem Santos e Moreira (2016, p. 2), “… de cariz 

essencialmente privado como resultado de contratos-programa estabelecidos entre o 

Estado e promotores locais privados ou públicos, como por exemplo, autarquias, 

associações ou empresas, entre outros, que assumiriam a responsabilidade de criação de 

novas escolas”. 

Esta modalidade de ensino constitui um ponto de viragem no ensino profissional em 

Portugal, conforme finalidades descritas no artigo 3º, do Decreto-Lei acima citado, 

propõe-se: 

 a) Contribuir para a realização pessoal dos jovens proporcionando, designadamente; 

…c) Facultar aos jovens contactos com o mundo do trabalho e experiência 

profissional; … e) Dotar o país dos recursos humanos de que necessita, numa 

perspetiva de desenvolvimento nacional, regional e local; …g) Proporcionar o 

desenvolvimento integral do jovem, favorecendo a informação e orientação 

profissional, bem como a transição para a vida ativa, numa modalidade de iniciação 

profissional… (1989, p. 246).  

Atualmente o ensino profissional tem uma oferta formativa muito diversificada, 

motivante para os jovens que pretendem aliar o cumprimento da sua motivação pessoal e 

profissional em simultâneo. 

Tal como é sublinhado por Costa (2010), 

… a preocupação dominante do ensino profissional é, por um lado, contribuir para a 

formação integral dos jovens, em pé de igualdade com os alunos do ensino secundário 

regular, e, por outro lado, faculta-lhes contactos com o mundo do trabalho e 

experiência profissional que lhes permita uma adequada inserção socioprofissional (p. 

49). 



34 
 

A par destes fatores, Santos e Moreira (2016, p. 2) afirmam que “Azevedo (2010) 

considera que para além de inovadoras, as escolas profissionais são um caso de sucesso 

… no sistema de ensino”, sendo a sua área de atuação baseada em “cinco pilares”:  

1. A dimensão da escola (na maioria dos casos mais pequenas) e a relação 

pedagógica que potencia, permitindo um acompanhamento mais próximo dos 

alunos; 

2. O modelo pedagógico, sendo modular, possibilita uma progressão de acordo com 

o ritmo de aprendizagem; 

3. A ligação à comunidade local, facilitada pelos estágios e Prova de Aptidão 

profissional;  

4. O regime de administração e gestão, com maior autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira; 

5. O regime de certificação, com dupla certificação, com equivalência ao ensino 

secundário e uma qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho. 

A qualificação profissional obtida em diversas áreas, prevê a organização curricular 

distribuída pelas vertentes tecnológica, sociocultural e científica. Sendo que os currículos 

estão organizados por unidades modulares, com um conjunto de aprendizagens que 

deverá ser alcançado por todos. 

De acordo com Azevedo, a organização modular, é um elemento matricial do projeto 

educativo das escolas profissionais, 

 … cada módulo identifica objetivos, meios e tarefas e propõe a avaliação; não há 

alunos “deixados por conta”, mas a todos se criam condições de progressão de um 

módulo a outro, reforçando-se de imediato eventuais lacunas; respeita-se a diversidade 

de ritmos e de situações de aprendizagem de cada educando; rendibilizam-se todas as 

aquisições feitas pelo aluno, consagrando tudo o que ele já sabe; desenvolve-se muito 

o sentido de responsabilidade individual e até a cooperação interalunos; Perante as 

tarefas a realizar o aluno sabe o que fazer e torna-se claro que lhe cabe o papel principal 

na consecução da aprendizagem (Nacem, 1992, p.5, cit. Azevedo, 2010, p. 3). 
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O modelo curricular, assente na formação organizada por módulos, integrados no 

contexto de cada disciplina, permite a aquisição de capacidades, através de experiências 

ou atividades de aprendizagem, respeitando a diversidade de cada um, adequando 

estratégias e currículos quando se verifique necessário. 

Não menos importante é a cooperação entre alunos, o trabalhar em grupo em detrimento 

de uma metodologia tradicional e individualista, de acordo com Roque (2017), citando 

Lopes e Silva (2009), considera-se que:  

A utilização maioritária de uma metodologia tradicional que privilegia de uma forma 

quase exclusiva, as aprendizagens concetuais, conduz ao individualismo e à 

competição entre os alunos, reforça a exclusão social e os sentimentos de inadaptação 

dos que obtêm menor aproveitamento e não prepara os jovens para os desafios e 

exigências atuais da sociedade (p. 49). 

O respeito pela diversidade de cada um, o foco no aprender a fazer e a partir do fazer em 

detrimento de um excesso do aprender verbal para reproduzir, encontra-se no ensino 

profissional, conforme Conselho Nacional de Educação, acerca do Estado da Educação 

2019 (2020), 

  … pela sua filosofia geral em que o “fazer” está muito mais presente, pela 

incorporação de estágios e de formação em contexto real de trabalho nos cursos, e por 

uma avaliação que integra a apreciação de portfólios e projetos, em provas públicas 

com um júri compósito que inclui elementos externos à escola, pode ser inspirador de 

mudanças no ensino académico tradicional, no sentido de uma valorização do “fazer”, 

do “agir” e do “criar” (p. 6). 
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2.2. A inclusão e o ensino profissional 
 

“Uma sociedade inclusiva assenta na garantia e defesa dos direitos humanos e é 

caracterizada pela participação de todos os cidadãos nas várias dimensões e contextos 

de vida”  

Santos, M. A., et al. (s.d, p. 110) 

A inclusão, em contexto escolar prevê a aprendizagem conjunta de todos os alunos, numa 

escola que é de todos para todos, ideia já muito clara na Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994, p. 11), “… todos devem aprender juntos, sempre que possível, 

independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentam…”. As escolas 

devem ajustar-se a todas as crianças e jovens, independentemente das suas condições 

físicas, sociais, linguísticas e outras. 

Tal como é perspetivado pelo Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, aplicável a todos as 

escolas, não sendo as profissionais exceção, a inclusão é um direito de todos, que 

conforme artigo 1º, 

 … estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo 

que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e cada 

um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e 

na vida da comunidade educativa (2018, p. 2919). 

Fazer parte de um grupo turma e de uma escola num sentido mais alargado promove o 

desenvolvimento e a igualdade de oportunidades de acordo com as limitações de cada 

um, quer sejam elas intelectuais e/ou desenvolvimentais. 

Concordando com M. Santos (2017), 

Perspetivar a inclusão como um direito humano contribui para a mudança de 

paradigma e leva à necessidade de promover oportunidades para uma efetiva 

participação de todos na medida das possibilidades de cada um, sabendo-se que essas 

possibilidades só se desenvolvem em contextos naturais que fomentam a partilha, a 

cooperação, o respeito pela singularidade do outro (p. 20). 
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Esta abertura ao mundo, sistematizada na legislação atual, permite oportunidades até 

então com menor possibilidade, beneficiando alunos que de outra forma estariam 

excluídos de um percurso escolar bem sucedido, especialmente ao nível da formação 

profissional.  

Assim, como podemos verificar no Decreto-Lei 54/2018 “As medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às necessidades e 

potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua realização plena…” (nº 

1 do art.º 6º, p. 2921). Tratando-se de medidas organizadas em três níveis de intervenção: 

“universais, seletivas e adicionais” (nº 1 do art.º 7º, p. 2921), implementadas a cada aluno 

em função das suas necessidades educativas, cabendo à escola promover a participação 

dos pais e demais intervenientes por forma a facilitar a igualdade de oportunidades no 

acesso ao currículo e frequência do sistema educativo. 

Assumindo uma perspetiva claramente inclusiva, este decreto-lei, assim como os 

normativos relativos ao currículo e o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 

(ME/DGE, 2017), constitui-se, simultaneamente, como impulsionador e como suporte à 

implementação de mudanças a nível organizacional, bem como do próprio processo 

educativo, assumindo sempre compromisso com a inclusão a par do sucesso educativo. 

Por forma a promover a inclusão, é necessário pensar no sistema educativo, como o 

espaço, onde todos são aceites, com todas as suas diferenças e como o suporte essencial 

para a construção de uma sociedade mais justa, onde todos poderão conviver e aceitar-se 

tal como são. 

Partilhando da opinião de S. Santos (2010), 

A inclusão e a participação efetiva de todas as crianças nas escolas devem ser fruto da 

ação conjunta de professores, encarregados de educação e a todas as estruturas que 

consubstanciam o sistema educativo”. Como tal é necessário intervir, sendo a 

intervenção um “…conjunto de procedimentos para alterar alguma coisa na pessoa e 

isto é possível através de estratégias, atuando ao nível da área sensível de 

aprendizagem e da individualização (p. VI). 
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Deste modo, numa perspetiva emergente de pertença a uma sociedade que se pretende 

inclusiva nos vários contextos de vida, é necessário intervir não de uma forma estática, 

mas dinâmica e contínua.  

No âmbito do discurso de comemoração dos 30 anos da criação das escolas profissionais 

e do ensino profissional, Azevedo (2019), confirma o desafio permanente de inclusão 

com que se defrontam,  

Os desafios de hoje não são menores do que há trinta anos, são diferentes e são muito 

exigentes; à política pública de educação continua a pedir-se muito (exigência que é 

feita a todos os atores sociais e não apenas ao Estado) (p. 10). 

Não sendo objetivo o ignorar de um caminho percorrido nas últimas décadas, a escola 

somos todos, professores, formadores, diretores de escolas, pais, alunos, entidades 

parceiras, administração local, entre outros.  

O ensino profissional e as escolas profissionais visam, desde sempre, fornecer ao mercado 

de trabalho profissionais qualificados de nível intermédio e com uma boa formação 

profissional/pessoal para o desenvolvimento económico e social do país, minimizando o 

abandono escolar, o desemprego e a redução do insucesso. 

Definido pelo Decreto – Lei 26/1989, art.º 3º as “… escolas profissionais deverão 

prosseguir as …finalidades”, alínea a) “Contribuir para a realização pessoal dos jovens, 

proporcionando, designadamente, a preparação adequada para a vida ativa”, alíneas b) e 

c) “Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando, designadamente, a 

preparação adequada para a vida ativa”, e ao mesmo tempo “Facultar aos jovens contactos 

com o mundo do trabalho e experiência profissional” (1989, p. 245).  

Tal como é referido por Duarte (2012, p. 12) apesar do contributo inegável para a 

qualificação dos jovens portugueses, o ensino profissional é por vezes estigmatizado, 

sendo considerado ao longo dos tempos como, “…um ensino de segunda escolha e 

frequentado, de uma maneira geral, por um perfil de alunos cujos trajetos e percursos 

escolares são, sobretudo, pautados por insucesso, tendo estes estudantes origens 

socioeconómicas também mais desfavoráveis”. 
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Apesar de estar a dissipar-se a ideia de que os cursos profissionais são uma segunda 

opção, cada dia que passa é vivido no presente com os olhos postos no futuro, citando 

Azevedo (2019), 

… temos de continuar o caminho, com muito trabalho e muito rigor e profissionalismo, 

mas também com entusiasmo e esperança. Estes 30 anos volvidos asseguram-nos de 

que vale bem a pena construir um país melhor, mais justo e com pessoas 

profissionalmente mais qualificadas e humanamente mais realizadas (p. 20). 

Sendo o primeiro objetivo da UNESCO, a educação para todos, torna-se emergente, a 

definição de um perfil para cada aluno à saída da escolaridade obrigatória, que referencie 

a organização do sistema educativo, contribuindo para a organização e gestão curricular, 

definição de estratégias, metodologias e procedimentos pedagógicos a utilizar na prática 

letiva. 

De acordo com o Despacho nº 6478/2017, de 26 de julho 2017, que define o Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, o mesmo é “… estruturado em princípios, 

visão, valores e áreas de competências”, que no trabalho desenvolvido pelas escolas, 

contribui “…para a convergência e a articulação das decisões inerentes às várias 

dimensões do desenvolvimento curricular” (2017, p. 15484). 

Todo este compromisso para com os alunos e para a sociedade no geral, são o caminho 

para a educação inclusiva, nas escolas no geral e no ensino profissional em particular. 

Os Decretos-Lei nº 54 e 55/2018, ambos de 6 de julho, a par do Perfil dos Alunos à saída 

da Escolaridade Obrigatória, parecem querer reequacionar o papel da escola, leia-se de 

todos os agentes educativos, encontrando uma forma organizativa para responder a 

TODOS.  
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3. A motivação em contexto escolar 
 

“Viver na escola os valores que queremos que os nossos alunos abracem quando 

forem adultos é um objetivo aparentemente fácil. Para isso precisamos de apoiar nas 

escolas o desenvolvimento de comunidades solidárias, interdependentes, com o 

amor ao conhecimento e se possam organizar para que cada criança possa atingir o 

máximo dos seus sonhos, motivações e capacidades” 

Rodrigues (2013, p. 26) 

 

Em contexto educacional, para além da adaptação dos currículos, das características das 

tarefas, dos diversos fatores individuais e socioeconómicos e dos critérios de sucesso, a 

motivação é sem dúvida um fator determinante. Como tal devem ser estabelecidas 

estratégias de motivação adequadas ao perfil de cada aluno, como referem Lourenço e 

Paiva (2010, p. 133) “…a motivação dos alunos é um importante desafio com que nos 

devemos confrontar pois tem implicações diretas na qualidade do envolvimento do aluno 

com o processo de ensino e aprendizagem”. 

Para além da adaptação de currículos e critérios de sucesso estabelecidos, se as aulas 

forem rotineiras e pouco interessantes para os alunos, será mais difícil atingir objetivos 

motivacionais. Lemos (2005, p. 219) sustenta que “… pelo contrário, os temas que 

interessam aos alunos requerem menos trabalho motivacional. Devem também usar-se 

estratégias diversificadas, para abranger o maior número possível e para não se tornarem 

demasiado rotineiras”.  

Segundo Lemos (2005), um elemento determinante na motivação são os objetivos, sem 

eles o comportamento do indivíduo seria incongruente e ilógico, na prossecução da ação.  

No entanto, para o cumprimento dos objetivos, são tidos em conta os afetos, as 

atribuições, as expetativas e a autoeficácia. 

Numa perspetiva inclusiva, a escola deve reconhecer em cada um dos seus alunos, tal 

como refere Freire (2008, p. 10) ao citar Ainscow, César e Clark et al., “… estilos e ritmos 

de aprendizagem distintos, interesses, motivações e projetos de vida diversos, e implica 

adequar, a cada uma, estratégias e recursos educativos de forma a promover o seu 

desenvolvimento global”. 
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No que diz respeito às motivações e expetativas dos jovens, em contexto educacional e 

particularmente para os que frequentam o ensino profissional, de acordo com Santos e 

Moreira (2016, p. 4) “Por norma, o que leva um jovem a inscrever-se num curso 

profissional é o facto de considerar que facilita a sua entrada no mercado de trabalho, 

considerando que esta modalidade de formação o prepara adequadamente para a sua vida 

profissional”. 

O estudo realizado por Scacchetti, Oliveira e Rufini (2014, p. 304), no Ensino Técnico 

Profissional, revelou que “os alunos mantêm o engajamento nas atividades práticas 

propostas, comprovando uma motivação autônoma, estimulando a autodeterminação no 

ambiente de aprendizagem”. Sendo referido ainda que muitas teorias que abordam o tema 

alertam “ … para o grande valor da intenção direcionada para toda e qualquer ação, 

imprescindível na efetivação do processo de ensino e aprendizagem”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3.1. Motivação e expetativa 
 

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa 

ser realizado.” 

Roberto Shinyashiki 

A motivação envolve o indivíduo em torno do objetivo, emerge da necessidade de 

acreditar em cada um dos nossos sonhos e supostamente melhorar a qualidade com que 

são atingidos. Por outro lado, a expetativa, é indissociável da motivação, é a esperança 

fundada em promessas que visa a probabilidade de atingir o fim. 

A teoria da atribuição da causalidade, é de extrema importância para melhor compreender 

a motivação que cada ser humano empreende para atingir os seus objetivos, tal como 

referem Lourenço e Paiva (2010), a mesma,  

 … considera que o ser humano empreende todos os esforços necessários para 

compreender os acontecimentos que vivencia e para tal faz uma diferenciação entre as 

causas que podem ser devidas à pessoa (causas disposicionais), como por exemplo, os 

fatores de personalidade, a motivação para concretizar uma tarefa, o esforço gasto 

numa atividade, e aquelas que podem ser atribuídas à situação, designadamente o 

impacto das normas e das expetativas sociais (p. 134). 

Fontaine (1990, p. 97) sublinha, “A motivação representa o aspeto dinâmico da ação: é o 

que leva o sujeito a agir, ou seja, o que o leva a iniciar uma ação, a orientá-la em função 

de certos objetivos, a decidir a sua prossecução e o seu termo”. 

Esta força que leva à ação, tem sido assumida como decisiva “… na explicação do 

comportamento escolar dos alunos, em particular da sua aprendizagem e realização. 

(Boekaerts, 2002, citado por  Linguiça et al., 2017, p. 122) 

Trata-se de uma força capaz de impulsionar a conduta, mas também como refere Barriga 

(1980, p. 47), “… de sustê-la e mantê-la durante o período de duração desta conduta”… 

https://www.pensador.com/autor/roberto_shinyashiki/
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acrescentando ainda que “… sem motivação seria completamente impossível qualquer 

tipo de relação social”. 

A motivação está sempre a atuar e a ser influenciada, pois como explicam Sprinthall e 

Sprinthall (1993, p. 522) “… os motivos compõem-se de necessidades (défices inerentes 

ao indivíduo) e impulsos (necessidades que levam a pessoa a agir), podendo afirmar-se 

que “… a sequência é motivacional quando o impulso é dirigido para um objetivo”. 

Existem vários fatores que determinam a motivação, segundo Scacchetti et al. (2014, p. 

297), “as ações humanas são movidas e direcionadas em razão de fatores, sejam eles 

internos ou externos”, assim, cada sujeito “necessita de um movimento que o impulsione 

física ou mentalmente”. 

O indivíduo no geral, cada aluno em particular, e ainda mais especificamente o aluno com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, necessita de encontrar interesses, ter 

objetivos, motivos para agir, possibilitando na sua aprendizagem uma tarefa 

enriquecedora e vantajosa para si, contribuindo assim para o desenvolvimento pleno de 

sucesso.  

No entanto, o interesse “… dos alunos não só é condição, como também objetivo da 

aprendizagem escolar, por isso apresentam a motivação dos alunos como um fator 

decisivo de eficácia na sala de aula” conforme Krapp e Lemos (2002, citado por Linguiça 

et al., 2017, p. 122). 

Contudo, a dificuldade em estar motivado, assola muitas vezes os jovens, sendo difícil 

perceber os seus interesses e distinguir a separação entre a motivação para a ação e as 

suas próprias dificuldades de aprendizagem, conforme citação de Lourenço e Paiva 

(2010, p. 134) “… como refere Boruchovitch (2009), existem problemas motivacionais 

que são confundidos com dificuldades de aprendizagem”. 

Os motivos de cada um, podem ser intrínsecos ou extrínsecos, para Sprinthall e  Sprinthall 

(1993, p. 522) os motivos “… podem ser satisfeitos internamente” ou exigir “… uma 

satisfação externa”. 

Podemos assim falar em motivação intrínseca e extrínseca. Para Lourenço e Paiva (2010, 

p. 134) o aluno pode estar intrinsecamente motivado “… concretiza a tarefa apenas pelo 

prazer, porque se interessa por ela e se satisfaz verdadeiramente com a atividade em si”. 
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Por outro lado, o aluno extrinsecamente motivado “… realiza-a por causas externas, 

nomeadamente o receio de punições, o anseio de reconhecimento e de obtenção de 

compensações, ou ainda por reconhecê-la como necessária, embora não seja do seu 

agrado”. 

A motivação intrínseca segundo Lemos (2005) aplica-se ao sistema motivacional que 

sustenta determinada atividade, executada a partir de uma orientação de valorização e 

interesse inerente ao indivíduo. O objetivo passa por realizar a atividade apenas pela 

autorrealização e não por fatores de ordem exterior. A autora refere três aspetos centrais 

sobre a motivação intrínseca, a experiência de competência, a de autodeterminação e a 

ativação gratificante. 

É sustentado por Lemos (2005, p. 208) que “… estas teorias pressupõem que a sensação 

de produzir pessoalmente, efeitos desejados é motivador, constituindo para além da 

experiência de competência, um dos alicerces motivacionais da aprendizagem e do 

desenvolvimento”. 

Por outro lado, a motivação extrínseca descreve a realização de uma atividade, não como 

um fim em si mesma, mas como um meio (ou instrumento), para algo que é externo à 

atividade, visto como um resultado ou consequência. 

Tal como é sublinhado por Lemos (1999, p. 72) a ação instrumental para a ação “… é um 

exemplo claro da atividade motivada por razões extrínsecas à atividade em si mesma e 

simultaneamente intencional. Nesta perspetiva, a motivação extrínseca representa 

atividade intencional finalizada”. Neste ponto de vista, o comportamento motivado 

intrinsecamente e extrinsecamente “… representam envolvimento em comportamento 

intencional, dirigido para objetivos, por contraste com os estados emocionais, que se 

caraterizam pela ausência de intencionalidade”. 

Sprinthall e Sprinthall (1993), relativamente aos motivos internos e externos que levam à 

ação, mencionam: 

Maslow sugeriu… uma ordem universal através da qual as pessoas tentam satisfazer 

as suas necessidades desde as fisiológicas e de segurança até às necessidades de amor, 

de estima e de autorrealização. Um dos mais potentes motivos adquiridos é o da 



45 
 

aprovação social dos pais, professores e grupo de amigos…outro motivo importante 

tem como base a necessidade de sucesso (p. 522). 

A motivação para a ação ou para a tomada de decisão no que diz respeito à escolha de 

uma profissão começando pelo ingresso numa determinada escola, pode ser influenciada 

por outros, pais/encarregados de educação, professores, pares, redes sociais, etc., tal como 

refere Maiesky (2011, p.38) “… o desenvolvimento da motivação pode acontecer como 

consequência dos diferentes ambientes sociais em que os alunos estão inseridos”. 

Perante a expetativa acerca de algo, estamos com um sentimento de antecipação, 

relativamente a um futuro subjetivo, o que tal como menciona Stern (1981, p. 711) “A 

insatisfação é vivenciada; a satisfação futura é pressentida”. 

Costa (2010, p. 54) afirma que o meio social em que o jovem está inserido cria expetativas 

em relação ao seu futuro profissional, assim os cursos e as profissões “…ganham estatutos 

e prestígio conforme os meios; nuns, valorizam-se os cursos superiores clássicos 

(medicina, direito, engenharia), noutros, dá-se enfâse à capacidade técnica que permite a 

rápida inserção no mercado de trabalho”. 

Quando se espera algo, estamos a exprimir um estado psíquico dirigido para o futuro. De 

acordo com Stern (1981), 

No sentimento de expetativa, o homem vivencia uma peculiar deslocação de si próprio 

no tempo. O presente é só uma fase preliminar, um estado de tensão dirigido ao futuro. 

O homem vive “propriamente“ já no futuro, embora o quando e o como sejam ainda 

ambíguos. Aspira-se a superar esta ambiguidade e tensão e chegar a um desfecho (p. 

711). 

A motivação e a frustração caminham de mãos dadas, sendo a motivação central em 

qualquer comportamento do indivíduo. O nosso comportamento é a resposta a estímulos 

em determinada situação, pelo que a escola se apresenta como um meio privilegiado para 

permitir a possibilidade de realizações pessoais, sonhos, motivações e capacidades. 

A seguir à motivação para a ação pode surgir a frustração, segundo Barriga (1980, p. 119) 

“Para que haja frustração tem de existir motivação”.  
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Existem três grandes tipos de frustração, a física e pessoal, e por conflito a mais frequente.  

Para Barriga (1980, p. 119) a frustração física ou ambiental surge “quando os obstáculos 

que impedem a satisfação da necessidade são do tipo físico.” Neste caso os pais, técnicos 

e/ou os professores costumam ser o obstáculo que frustra o desejado pelas 

crianças/jovens. 

Outro tipo de frustração é a pessoal, citando Barriga (1980, p. 119), verifica-se “quando 

o obstáculo é constituído por objetivos que superam as possibilidades reais do sujeito”, 

as aspirações dos jovens superam as aptidões para determinada tarefa.  

Por último, a frustração por conflito, que de acordo com Barriga (1980, p. 119) surge 

“quando coexistem duas ou mais necessidades que são incompatíveis entre si”. O que 

acontece por exemplo quando uma jovem muito estudiosa se enamora por um jovem 

delinquente, relação condenada pela família. Simultaneamente quer o carinho do referido 

jovem e a continuidade dos seus estudos, incompatível com a relação amorosa, pelo que 

tem que fazer uma escolha. 

Apesar da motivação e das expetativas dos alunos, especialmente as dos alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, serem por vezes irrealistas, levando muitas 

vezes à frustração, há que consolidar a ideia de que há lugar na sociedade para todos, uma 

vez que esta é de todos. 

No entanto, é comum a todos, a motivação como elemento crucial para alcançar o sucesso 

e a qualidade da aprendizagem. Referido por Linguiça et al. (2017, p. 124) “Como 

sugerem alguns dados da investigação de Boekaerts (2002), os alunos estão mais 

motivados em relação ao seu trabalho escolar quando as metas relacionadas com a escola 

estão em sintonia com os seus próprios desejos, necessidades e expetativas”. 
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3.2 Motivação, expetativa e transição para a vida ativa 
 

Pelo sonho é que vamos,  

Comovidos e mudos. 

Chegamos? Não chegamos? 

Haja ou não haja frutos, 

Pelo sonho é que vamos. 

Basta a fé no que temos. 

Basta a esperança naquilo que talvez não teremos. 

Basta que a alma demos, 

Com a mesma alegria, 

Ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. 

Chegamos? Não chegamos? 

- Partimos. Vamos. Somos. 

                                                                                                  Sebastião da Gama, 1999 

 

As motivações e expetativas quanto aos projetos em que cada um se envolve, são a 

essência, para uma transição para a vida adulta plena de realizações. 

O entregar-se por inteiro a cada situação, percorrendo um caminho de incertezas, mas 

também com o prazer e a alegria do dia de hoje, sempre renovada e por sua vez 

regeneradora de entusiamo e motivação. 

Citando Gama (1999, p. 65) “… pelo sonho é que vamos…”, não sabemos se chegamos, 

mas partimos como se a certeza de chegar exista, bastando para tal que se percorra o 

caminho. 

De acordo com M. Santos (2017, p. 7), no planeamento centrado na pessoa, “o foco 

essencial é colocado na pessoa e na realização dos seus sonhos e aspirações, sendo que à 

sua volta se agrega uma comunidade de suporte, não composta apenas por especialistas, 

mas também pela família, amigos, colegas e vizinhos”.  

A planificação centrada na pessoa (PCP) pode ser definida “… como uma forma 

sistemática de promover uma visão da pessoa com incapacidade como elemento ativo da 
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sociedade, passível de ser transformada em ações concretas nos contextos em que a 

pessoa se move (O`Brien & O`Brien, 2000, citado por Santos, M. A., et al., s.d, p. 113). 

Em cada um de nós existem sonhos, alguns irrealistas, no entanto a cada passo, através 

de ações concretas nos diversos contextos e em pleno exercício de autonomia e 

autodeterminação, vão sendo ultrapassadas sucessivas etapas, sendo a transição para a 

vida ativa mais uma das que deve ser planeada com vista ao bem-estar e não como 

promotor de ansiedade. 

Sendo o sonho o ponto de partida, e concordando com o que foi defendido na Declaração 

de Salamanca (1994), 

… os jovens com necessidades educativas especiais precisam de ser apoiados para 

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

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

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

correspondem às expetativas e às exigências sociais (…) incluindo a experiência direta 

sem situações reais fora da escola (…) (p. 34).   

Esta transição para a vida ativa, corresponde a uma mudança de uma fase para outra, do 

meio escolar para o mundo laboral, sendo competência da escola promover competências 

pessoais e sociais, bem como perceber as motivações e expetativas dos alunos, para uma 

boa mudança para o mundo real de trabalho. Concordando com Orvalho (2017, p. 32), 

“Só precisamos de conhecer o sonho que existe em cada um de nós. A mudança é 

possível, ousemos desejá-la para a construir, acompanhando os tempos. É pelo sonho que 

vamos.”. 

O terminar de um ciclo de formação, quer seja ao nível do ensino secundário/profissional 

ou superior e iniciar a vida ativa é um desafio para todos e muito maior para alunos com 

necessidades específicas de aprendizagem, uma vez que é comum uma maior fragilidade 

ao nível das interações sociais e capacidade de decisão. 

Em contexto escolar são vários os momentos de transição, sendo no entanto a transição 

para a vida ativa um dos mais nobres e muito marcante. Para S. Santos (2010), 
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De transição em transição, é assim que o ser humano se vai desenvolvendo e 

crescendo, adquirindo competências e experiências que lhe permitam mais tarde, a 

plena participação na atividade comunitária e social à qual pertence. Em todo o mundo, 

a transição da escola para a vida ativa e adulta ergue-se como um desafio que qualquer 

jovem adulto, e para os estudantes diagnosticados com DID, este desafio pode 

caracterizar-se como sendo bastante intenso! (p. IV). 

A transição está associada à inclusão socio laboral e inerente aos papéis a desempenhar 

por cada um de nós, enquanto cidadãos na sociedade em que vivemos. 

É necessário preparar para uma vida pós-escolar, economicamente independente e 

autónoma, onde impere a qualidade de vida e autodeterminação. 

Capacitar para a mudança e transição para a vida ativa, é o maior desafio da comunidade 

educativa! 

A capacitação, uma combinação de aptidões, conhecimentos e crenças permite a uma 

pessoa com dificuldades, quer sejam elas cognitivas ou motoras, tornar-se 

autodeterminada e membro de pleno direito na sociedade. 

Tal como refere Claudino (1997), 

 A importância do trabalho e do estilo de vida produtivo das pessoas com deficiência 

intelectual tem sido enfatizada. Estar envolvido numa atividade significativa, e se 

possível em mercado aberto, tem um impacto positivo, na forma de lidar com a 

deficiência, suas consequências e satisfação de vida. A integração num mercado de 

trabalho é essencial para a independência económica e integração social. No entanto, 

para atingir tais objetivos é absolutamente necessário assegurar a continuidade entre o 

sistema educativo e o de formação profissional das pessoas com deficiência intelectual 

(p. 5). 

Para os jovens que não atingem um desempenho académico dentro dos padrões mínimos, 

a sua formação/preparação não pode assentar exclusivamente em termos académicos, é 

necessário ir para além da flexibilidade dos currículos, a escola deve proporcionar-lhes 
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formação em áreas que incluam experiências diretas em situações reais de trabalho fora 

da escola. 

 

Tal como Valério, Matos e Marques (2007) consideram, é necessário dar aos jovens a 

garantia de que, 

… os anos passados na escola constituem uma etapa importante na construção dos 

respetivos futuros. Para os alunos que manifestam um grande distanciamento em 

relação às metas propostas pelo currículo comum, torna-se necessário a estruturação 

de uma dinâmica curricular que propicie, para além de uma abordagem funcional das 

áreas académicas e do desenvolvimento de competências sociocognitivas a integração 

de uma componente vocacional. Esta terá subjacente a organização de um Plano de 

Transição para a Vida Adulta, o qual deve proporcionar ao jovem momentos de 

exploração e aprofundamento da sua relação com o mundo laboral (p. 3). 

A garantia de que se fala, vai para além do cumprimento de metas e elaboração de 

documentos, é necessário apelar à participação das famílias, da comunidade educativa em 

geral, da sociedade e sobretudo elevar a autoestima dos nossos jovens, que face ao seu 

quadro de limitações tendem a desmoralizar. 

Os bons professores e consequentemente as boas escolas ensinam para que os alunos 

tenham boas avaliações. Os professores extraordinários integrados em escolas que 

promovem a construção de um projeto de vida ensinam para a vida, promovem a reflexão, 

a tomada de decisão consciente e a integração na sociedade.  

Sendo a autodeterminação outro dos princípios orientadores da educação inclusiva, de 

acordo com o Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, artigo 3º alínea f) “Autodeterminação, 

o respeito pela autonomia pessoal, tomando em consideração não apenas as necessidades 

do aluno mas também os seus interesses e preferências, a expressão da sua identidade 

cultural e linguística, criando oportunidades para o exercício do direito de participação na 

tomada de decisões” (2018, p. 2920). 

Todos temos o direito a sonhar! A ter uma vida pós-escolar independente e autónoma. 

Proporcionar a igualdade de oportunidades é um exercício de cidadania, promotor de 

inclusão. 
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4. Plano Individual de Transição - um instrumento facilitador 
de inclusão  
 

O plano individual de transição, vulgarmente designado por PIT, é visto como 

instrumento facilitador de inclusão, tendo em conta os interesses e expetativas do jovem 

e família. Sendo de extrema importância na construção do projeto de vida dos alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, o mesmo deve ser planeado e trabalhado 

de modo a promover de forma estruturada a aquisição de competências pessoais e sociais 

em ambientes exteriores à escola, nomeadamente em associações/empresas/instituições. 

A transição dos alunos com necessidades específicas de aprendizagem, de um ambiente 

escolar para uma vida pós-escolar, envolve procedimentos que exigem de acordo com a 

legislação em vigor, Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, a realização de um Plano 

Individual de Transição, o qual deve ser cuidadosamente pensado e elaborado. 

 

Faz parte do programa educativo individual, nunca podendo ser considerado um 

instrumento autónomo e isolado, deve sim ser utilizado como facilitador, no processo de 

transição para a vida ativa, centrado no aluno e elaborado conjuntamente com 

parceiros/instituições e familiares. 

Assim de acordo com o Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, artigo 25º ponto 1, sempre 

que “…o aluno tenha um programa educativo individual deve ser este complementado 

por um plano individual de transição destinado a promover a transição para a vida pós-

escolar e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional“ (2018, p. 

2926), ou possibilitando … “… o prosseguimento de estudos além da escolaridade 

obrigatória” conforme alteração ao artigo 25º, na Lei 116/2019 de 13 de setembro (2019, 

p. 16). 

Todos sabemos que temos famílias muito ocupadas a nível profissional e com tarefas do 

quotidiano, mas a participação da família, não se pode restringir apenas à assinatura dos 

documentos, esta tem que ter envolvimento ativo, na construção do projeto de vida do 

seu educando. Os pais/encarregados de educação são quem melhor conhece os seus filhos. 

A sua participação e cooperação ativa é fundamental. 

Este envolvimento deve ser tal como está definido pelo Decreto-Lei 54/2018 de 6 de 

julho, artigo 4º, ponto 1 “Os pais ou encarregados de educação, no âmbito do exercício 

dos poderes e deveres que lhe foram conferidos nos termos da Constituição e da Lei, têm 
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o direito e o dever de participar e cooperar ativamente em tudo o que se relacione com a 

educação do seu filho ou educando…” (2018, p. 2920). 

De salientar, que para além do envolvimento das famílias e respondendo a todas as 

pretensões do PIT, o mesmo orienta-se como definido no decreto acima supracitado, 

artigo 25º, ponto 2, “… pelos princípios da educabilidade universal, da equidade, da 

inclusão, da flexibilidade e da autodeterminação” (2018, p. 2926). 

Na sequência do estudo sobre a Transição da Escola para o Emprego produzido pela 

EADSNE (European Agency for Development in Special Needs Education) em 2002, a 

implementação do PIT, foi considerada um dos mais importantes fatores facilitadores do 

processo de transição. Soriano (2006) refere que as características de um PIT, devem ter 

em consideração as competências a adquirir, as qualificações a obter, o envolvimento de 

diferentes profissionais, possibilidades e experiências de trabalho e por fim a validação 

do processo. 

Explicitando cada um dos pontos, ainda de acordo com Soriano (2006, pp. 31-32), as 

competências a adquirir implicam “…fazer uma análise clara das possibilidades do 

jovem, avaliando as suas capacidades atuais, planeando e preparando com ele e com a 

sua família um plano de carreira”; As qualificações a obter devem “refletir os resultados 

atingidos pelo jovem”; A elaboração do PIT requer o envolvimento de diferentes 

profissionais, conforme a EADSNE, onde “…as responsabilidades e os papéis devem ser 

clarificados, estabelecidos e aceites por todas as partes envolvidas”; As possibilidades e 

experiências de trabalho pressupõem a preparação do jovem para “…uma situação real 

de trabalho” e acompanhamento “… no local de trabalho, pelo menos durante 

determinado período de tempo”; A validação do processo prevê a avaliação contínua do 

progresso e desenvolvimento do jovem por todas as partes envolvidas. Devendo ser 

considerados 3 níveis de validação, a avaliação inicial “relacionada com as capacidades 

e expetativas do jovem”, a validação de objetivos e ações e a avaliação dos resultados 

atingidos. 

Este processo não se encerra no momento da conclusão do documento, pois como defende 

a ASSOL (2014/2015, pp. 23-24), o Plano Individual de Transição “…é por natureza, um 

documento aberto, em constante construção e atualização, de acordo com as experiências 

que o aluno vai vivenciando”. Este documento orienta “para a vida pós-escolar, é 

orientado pelo princípio da universalidade e da autodeterminação, do direito à educação, 
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e, em termos pedagógicos pelos princípios da inclusão, da individualização, da 

funcionalidade, da transitoriedade e da flexibilidade”. 

É necessário fazer crer, que o confronto dos alunos com experiências que lhes permitem 

obter sucesso, traz-lhes gradualmente alguma estrutura acrescida à sua vida e melhorias 

nas dinâmicas familiares, e de integração plena na vida ativa e na sociedade, assentes nos 

princípios legislados e de acordo com os seus interesses e expetativas.  

 

Para Santos, M. A. et al. (s.d),  

O PIT, elaborado numa perspetiva centrada na pessoa, tem, portanto, o potencial de 

estabelecer uma ponte entre a vida do jovem aluno e a do jovem cidadão, garantindo-

lhe a participação nos mais variados contextos, e escapando de uma abordagem 

centrada na busca da mudança do indivíduo e de superação das suas limitações e 

deficiências para uma abordagem centrada na organização dos elementos dos seus 

contextos naturais como potenciais fontes de apoio sistematizado (p. 118). 

A elaboração do PIT, centrado em cada um dos alunos com DID, deve ao mesmo tempo 

sensibilizar as empresas/instituições parceiras no processo e os demais contextos que os 

rodeiam, para a inclusão através da desmistificação da deficiência e da limitação como 

característica dos indivíduos, sendo fornecidos apoios necessários ao sucesso. 

 

Perante este quadro de inclusão, que considero por vezes de “boa maquilhagem”, a escola, 

a família e a sociedade em geral têm um papel decisivo na mudança de paradigma, é 

emergente não ignorar as diferenças mas sim valorizar as capacidades. 

No entanto, o envolvimento do aluno na tomada de decisão, é sem dúvida o aspeto que 

não deve ser colocado para segundo plano em caso algum, o planeamento centrado na 

pessoa, como a designação indica está centrado no indivíduo, permitindo ao mesmo uma 

maior autonomia e autodeterminação na concretização dos seus projetos e planeamento 

de transição para a vida ativa. 
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O plano individual de transição para a vida ativa é essencial, não só para dar estabilidade 

e continuidade ao trabalho desenvolvido na escola, mas também para criar uma perspetiva 

individualizada e de realização das competências adquiridas. É fundamental preparar os 

alunos para enfrentarem novos desafios e oportunidades. 
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5. Contributos do ensino profissional na transição para a vida 
pós-escolar 
 

O ensino profissional apoia todos os seus alunos, não sendo exceção aqueles que 

apresentam dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, promovendo a aquisição de 

competências que lhes permitem autonomia e independência, de acordo com as suas 

expetativas, na transição de uma vida escolar para a pós-escolar. 

Tal como citado por Soriano (2006, p. 4) a transição da escola para o emprego “…é uma 

questão importante para todos os jovens e ainda mais para os que apresentam 

necessidades educativas especiais”. 

O conceito de transição da escola para o emprego ou trabalho, apresentado em vários 

documentos internacionais, segundo Soriano (2002, p. 9) inclui três ideias base, “ 1) 

Processo – no sentido do trabalho prévio requerido e do período de tempo necessário para 

a transição; Tranfer – na passagem de um nível educacional ou de um estádio de vida para 

outro; 3) Mudança – em termos das situações pessoal e profissional” 

Ingressar no ensino profissional é um desafio, que prepara para a transição para a vida 

pós-escolar, não descurando a possibilidade de ingresso no ensino superior, abrange 

aqueles que anseiam abraçar o mundo do trabalho. Esta transição para a vida ativa com 

sucesso, é uma fase fundamental, permitindo a satisfação de todos os envolvidos no 

processo. 

Para Costa (2010), 

 … a preocupação dominante do ensino profissional é, por um lado, contribuir para a 

formação integral dos jovens, em pé de igualdade com os alunos do ensino secundário 

regular, e, por outro, facultar-lhes contactos com o mundo do trabalho e experiência 

profissional que lhes permita uma adequada inserção socioprofissional (p. 49). 

A escola assume um papel fundamental na preparação dos alunos para uma transição 

progressiva para a vida pós-escolar, tendo em conta a gestão dos programas, a 

organização modular, a heterogeneidade dos alunos e dos seus percursos escolares, bem 

como a escolha das estratégias mais adequadas às exigências desta modalidade formativa.  
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Esta transição exige um planeamento, conforme refere Soriano (2006), 

Um planeamento eficaz da transição segue os princípios que estão de acordo com os 

objetivos da transição, respeitando as diferenças relacionadas com as características e 

valores das famílias. A transição é um processo que pode tomar mais ou menos tempo 

dependendo das necessidades e das possibilidades do indivíduo (p. 27). 

A transição, de que tanto se fala, exige uma participação ativa não só do aluno, 

considerando o planeamento centrado na pessoa, mas também da família. Importa que a 

escola crie cenários reais, que contemplem a inclusão, para que de um modo geral todos 

tenham acesso à igualdade de oportunidades educacionais, laborais e de vida social. 

Os cursos profissionais, embora proporcionem o prosseguimento de estudos, são 

caracterizados por uma forte ligação com o mundo profissional. A aprendizagem 

realizada nestes cursos deve ir ao encontro dos interesses e perfis dos alunos e valorizar 

o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação 

com o setor social e empresarial da região.  

O ensino profissional, através dos cursos ministrados, cuja metodologia de ensino assenta 

na proximidade com o meio empresarial, sendo reconhecido por este não só pela transição 

para a vida ativa monitorizada pela escola, como também pela mais valia em termos de 

mão de obra qualificada. São contemplados dois grandes momentos, que promovem a 

transição para a vida ativa, são eles a Prova de Aptidão Profissional e a Formação em 

Contexto de Trabalho. 

A Prova de Aptidão profissional, prevista pelo Decreto-Lei nº26/89 de 21 de janeiro, que 

criou as escolas profissionais e os cursos profissionais, surge na sequência do principal 

objetivo deste percurso de formação, a preparação dos jovens para a vida ativa. 

Esta prova apresenta-se sob a forma de um projeto profissional centrado em temas e 

problemas da componente de formação técnica do curso em ligação com o contexto de 

trabalho, orientada por um ou mais professores. O projeto e o relatório final são 

apresentados perante um júri com elementos internos e externos à escola.  
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Conforme portaria nº 74-A de 15 de fevereiro, art. 6º, a Prova de Aptidão Profissional  

… consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, consubstanciado 

num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a 

natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de realização e apreciação 

crítica, demonstrativo de conhecimentos e competências profissionais adquiridos ao 

longo da formação e estruturante do futuro profissional do aluno (2013, p. 976(4)). 

Por outro lado, a Formação em Contexto de Trabalho, vulgarmente designada por FCT, 

um dos contributos de excelência para a transição para a vida pós-escolar, realiza-se em 

empresas/instituições, onde cada aluno sob a forma de experiências de trabalho, 

distribuídas por vários momentos ao longo da formação, desempenha tarefas de acordo 

com um plano individual de trabalho. Elaborado com a participação da escola e da 

instituição/empresa, em concordância com o aluno e ainda com o encarregado de 

educação, caso este seja menor. 

Definido em Portaria 74-A de 2013,artigo 3º, ponto 1, a FCT integra, 

… um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob a coordenação e 

acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes, para o perfil 

profissional visado pelo curso frequentado pelo aluno (p. 976(2)). 

A escola ao promover o sucesso dos seus alunos, estabelece parcerias com 

empresas/instituições, assegurando o contacto com o mundo do trabalho, o que conforme 

Costa (2010, p. 50) refere, “Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo e 

concorrencial, o saber (ou saber-fazer) tornou-se um bem precioso que deve ser 

rentabilizado, de forma a permitir ao indivíduo um melhor acesso ao emprego”. 

As parcerias estabelecidas, sem qualquer contrapartida financeira, pelas partes permitem 

um trabalho conjunto de complementaridade, tal como é assinalado por Costa (2010, p. 

51) “ à escola … cabe a difícil tarefa de conciliar a necessidade da formação geral 

básica…com a preparação para um saber-fazer técnico e ou prático, seu principal 

objetivo”. 
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Citado por Soriano (2002, p. 10), de acordo com a Agência Europeia para este tema, a 

transição da escola para o emprego, deve ser feita de forma apropriada orientada para o 

sucesso, implicando “… uma contínua participação do aluno, o envolvimento das 

famílias, a coordenação entre todos os serviços envolvidos e uma estreita colaboração 

com o setor do emprego (European Agency, 2001) ”. 

O ensino profissional, para além da componente científica e sociocultural, através da 

componente técnica, da formação em contexto de trabalho e da prova de aptidão final, 

assume um lugar de destaque na promoção de uma transição para a vida pós-escolar, 

inclusiva e desafiante para os alunos, empresas/instituições, para a escola em particular e 

para a sociedade no geral. 
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Parte II – Estudo empírico 
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1. Enquadramento metodológico 
 

1.1 Problemática e contextualização 
 

“O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos.” 

Lao-Tsé 

A rigorosa e completa avaliação das motivações e expetativas dos alunos é uma 

necessidade, que permite à escola dar uma resposta educativa assente nos princípios da 

inclusão, permitindo assim caminhar no sentido de uma escola justa, contornando os 

obstáculos inerentes ao atingir dos objetivos. 

Citando Pinela (2017, p. 51) “Afonso (2015) sugere, no contexto de investigação, que as 

experiências vividas pelo investigador e as suas motivações pessoais não se podem 

ignorar e assumem especial importância como ponto de partida”. Não sendo exceção 

neste estudo, a minha experiência profissional como docente do ensino profissional e o 

trabalho com jovens com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, teve grande 

relevância na escolha do tema, o que para além de um estudo académico, torna-se uma 

reflexão pessoal enriquecida pela prática profissional. 

A Escola Profissional onde decorre o estudo, tal como é referido no Projeto Educativo, 

(2019/2022) tem como missão contribuir para, 

 … a valorização e consolidação do ensino profissional, desenvolvendo uma formação 

de qualidade nos domínios sociocultural, científico e tecnológico, com vista à 

qualificação de profissionais e à formação de cidadãos com valores que dignifiquem a 

condição humana e contribuam para uma sociedade saudável (p. 15). 

Assim, neste contexto surge a pertinência deste estudo, pois ao conhecer as motivações e 

expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que frequentam 

a escola, será sem dúvida uma forma de caminhar de mãos dadas com o sucesso, 

permitindo o engrandecimento de uma escola inclusiva que é de todos e para todos.  
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1.2 Objetivos do estudo 
 

O objetivo geral deste trabalho, tal como é referido na introdução, é conhecer as 

motivações e expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

numa escola do ensino profissional. 

Como objetivos específicos pretendemos: 

• Caracterizar os alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que 

frequentam os cursos profissionais da escola onde decorre o estudo; 

• Identificar as motivações e expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, que ingressaram nos cursos profissionais na escola em 

análise; 

• Compreender a influência dos diversos intervenientes na decisão pelo ingresso; 

• Caracterizar as práticas e comportamentos dos alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais que frequentam os cursos profissionais nesta 

escola; 

• Avaliar a satisfação e correspondência às expetativas iniciais dos alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que frequentam os cursos 

profissionais. 
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1.3 Contexto do estudo 
 

A escolha da Escola Profissional situada no Baixo Alentejo, como local de estudo foi feita 

por conveniência, uma vez que é o local onde desenvolvo a minha atividade profissional, 

permitindo realizar a investigação de forma mais rápida, eficaz e com uma melhor visão 

do contexto educativo, social e familiar da população a estudar. 

Esta Escola Profissional, sedeada num concelho do interior do distrito de Beja, iniciou a 

sua atividade no ano letivo de 1990/91, ao abrigo do Decreto-Lei 26/89 de 21 de janeiro, 

o qual criou as Escolas Profissionais. Concretizando velhas aspirações e preenchendo 

uma lacuna no sistema educativo, permitindo assim aos jovens da região o 

prosseguimento de estudos a nível secundário, associando ao mesmo tempo uma 

formação profissional qualificada e uma mais fácil inserção na vida ativa. 

O ensino profissional no geral, e a escola onde decorre o estudo em particular, 

compreende a formação integral do indivíduo como cidadão livre e responsável, aliando 

o “saber” ao “saber fazer”, promovendo o sentido de autonomia, autoconfiança, 

solidariedade e respeito pelos outros,  

Procura-se incentivar os contactos com o mundo do trabalho através de visitas de estudo, 

simulação de ambientes de trabalho, participação em workshops e conferências, 

entrevistas a profissionais, desenvolvimento de parcerias e protocolos com 

empresas/instituições de referência e formação em contexto de trabalho. 

A educação inclusiva, na educação à distância deve privilegiar as atividades de caráter 

lúdico, fomentado o saber fazer, com recurso a materiais que promovam dinamismo. Tal 

como referido pelo Ministério da Educação (2020, p. 1) devem ser estabelecidas 

metodologias de ensino “apelativas e mobilizadoras dos alunos para a ação” e ao mesmo 

tempo “diversificadas, enquadradoras” e que permitam “fomentar a autorreflexão e o 

trabalho autónomo”.  

Muitas vezes, um menor número de tarefas, mas mais atrativas, pode tornar-se mais 

profícuo, simplesmente o atolar os alunos com excesso de tarefas, pode provocar 

ansiedade e stress, levando à não concretização das mesmas. 
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Conforme Projeto Educativo (2019/2022, p. 6) e de acordo como Decreto-Lei nº 92/2014, 

de 20 de junho que estabelece as atribuições das escolas profissionais, não sendo esta 

onde decorre o estudo exceção, podemos observar os seguintes objetivos gerais: 

a. Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, 

visando a sua inserção socioprofissional e permitindo o prosseguimento de 

estudos; 

b. Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação 

e formação que constituem a sua oferta formativa; 

c. Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências 

profissionais de caráter sistemático; 

d. Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais, 

associativas sociais e culturais da região, tendo em vista a adequação da oferta 

formativa às suas necessidades específicas e a otimização dos recursos disponíveis; 

e. Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular da 

região Alentejo e dos setores onde desenvolve a formação, através de uma 

formação de qualidade dos recursos humanos. 

 

Modelo de Ensino 

Em 1989, através do Decreto-Lei nº 26/1989, de 21 de janeiro, foi publicado o regime de 

criação das escolas profissionais (Azevedo, 2010, p. 25). As escolas profissionais são na 

maioria escolas privadas, com parcerias com a autarquia, regendo-se por princípios de 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira. 
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O ciclo de formação, dos cursos profissionais, tem a duração de 3 anos, com 3100 horas 

repartidas por 3 grandes componentes: 

. Componente Sociocultural; 

. Componente Científica; 

. Componente Técnica, Tecnológica e Prática;  

É privilegiada a avaliação contínua. Os conteúdos e os programas a lecionar estão 

organizados por módulos e Formação em Contexto de Trabalho. 

É também realizada uma Prova de Aptidão Profissional, num dado domínio tecnológico, 

fruto de um projeto individual de trabalho, onde são demonstradas competências e saberes 

desenvolvidos ao longo da formação. Trata-se de um projeto transdisciplinar sob a 

orientação de um ou mais professores, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, 

atitudes e competências profissionais adquiridos ao longo do percurso formativo, 

apresentado perante um júri. 

 Os cursos profissionais, conferem Certificação Académica ao nível do 12º ano de 

escolaridade e Certificado Profissional (Diploma) como Técnico Intermédio Altamente 

Qualificado e/ou acesso ao Ensino Superior. 

As áreas de formação que constituem a oferta formativa da Escola Profissional, onde 

decorre o estudo, relativamente aos cursos profissionais são distribuídos pelas seguintes: 

. Hotelaria e Restauração; 

. Ciências Informáticas; 

. Finanças, Banca e Seguros. 

A sua identificação é fruto de diagnóstico de necessidades na região, onde autarquias, 

associações de desenvolvimento local, IEFP (Instituto de Emprego e Formação 

Profissional), cooperantes da entidade proprietária da escola e empresários da região, 

contribuem com a sua experiente opinião e conhecimento para melhor corresponder às 

expetativas dos alunos e encarregados de educação, bem como de toda a comunidade em 

geral. 
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1.4 População escolar e participantes  
 

A população escolar da Escola Profissional onde decorre o estudo é composta por 237 

alunos, 23 professores/formadores e 27 funcionários. 

Os alunos que procuram esta escola, na sua maioria pretendem o desenvolvimento de 

competências que lhes permita uma melhor integração no mercado de trabalho, tendo no 

entanto, a possibilidade de prosseguimento de estudos a nível superior. 

O critério utilizado para a escolha dos participantes no estudo, foi abrangente a todos os 

alunos com DID, referenciados pela equipa multidisciplinar. Foram ainda entrevistados 

os delegados de turma, das turmas frequentadas por esses alunos. 

A população alvo é definida por Hill e Hill (2005, p. 41) como o “conjunto total de casos 

sobre os quais se pretende tirar conclusões”, ou ainda como refere Vilelas (2009, p. 245), 

a “… população é o conjunto de todos os indivíduos nos quais se desejam investigar 

algumas propriedades … tem uma ou mais características comuns, e encontram-se num 

espaço ou território conhecido”.  

A caracterização dos alunos com DID, foi feita tendo em conta os seguintes indicadores, 

género, idade, zona de residência (rural/urbana), percurso escolar, curso que frequenta e 

elementos do contexto familiar, nomeadamente com quem vive, habilitações literárias 

dos pais/ encarregado de educação, dinâmica/apoio familiar. 

No que diz respeito aos delegados de turma, o seu perfil foi determinado pelo género, 

idade e curso que frequenta. 
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2. Metodologia de Investigação 
 

A metodologia de investigação, pretende contextualizar a investigação realizada, o que 

tal como refere Vilelas (2009, p. 17) “… corresponde a um conjunto de procedimentos 

que contribuem para a obtenção do conhecimento”. 

Tendo em vista a consecução dos objetivos descritos, optamos por uma metodologia 

qualitativa – estudo de caso – uma vez que procuramos compreender em profundidade 

uma realidade específica.  

Tal como referem Meirinhos e Osório (2010, p. 49) “ A investigação suportada por 

estudos de caso tem vindo a incrementar-se e a ganhar maior reputação”, sendo que esta 

estratégia de investigação permite construir conhecimento e inovação no âmbito da 

educação. Ainda de acordo com os mesmos autores “Do ponto de vista da investigação 

qualitativa, procura-se a compreensão das complexas inter-relações que acontecem na 

vida real” (p. 51). 

De acordo com Bell (1997, p. 20) “os investigadores que adotam uma perspetiva 

qualitativa estão interessados em compreender as perceções individuais do mundo”, estão 

à procura de “compreensão em vez de análise estatística”.  

Citado por Meirinhos e Osório (2010), 

O estudo de caso como estratégia de investigação é abordado por vários autores, como 

Yin (1993 e 2005), Stake (1999), Rodrigues et al. (1999), entre outros, para os quais, 

um caso pode ser algo bem definido ou concreto, como o indivíduo, um grupo ou uma 

organização, mas também pode ser algo menos definido ou definido num plano mais 

abstrato como, decisões, programas, processos de implementação ou mudanças 

organizacionais (pp. 51-52). 

O presente estudo de caso, no âmbito de uma metodologia qualitativa, abrange um 

conjunto de indivíduos sinalizados pela equipa multidisciplinar, com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais. Trata-se de uma investigação empírica, cuja finalidade 

é tornar compreensível o caso em si, relativamente aos indivíduos sinalizados, através da 

particularização, que abrange não só os indivíduos em causa como também o contexto 

em que estão inseridos. 
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2.1 Instrumentos de recolha de dados 
 

Neste estudo, pretende-se que as respostas apresentadas sejam fundamentadas através da 

recolha de dados, por técnicas adequadas, por forma a permitir informação, não só 

pertinente e suficiente, como também apropriada e em conformidade com os objetivos 

formulados. 

Concordando com Meirinhos e Osório (2010) e Yin (2005), devemos apelar à diversidade 

de formas de recolha de informação, nomeadamente a análise de documentos, entrevistas, 

observações de campo, entre outros que se considerem pertinentes, de acordo com a 

natureza do estudo de caso. 

A recolha de dados, que permite perceber o percurso escolar da população alvo, bem 

como as suas motivações e expetativas, foi realizada em contexto escolar, baseando-se 

nos seguintes instrumentos: 

• Análise documental; 

• Observação direta; 

• Entrevistas. 
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2.1.1 Análise documental 
 

O recurso a fontes documentais num estudo de caso é segundo Meirinhos e Osório (2010, 

p. 62) “… uma estratégia básica num estudo de caso. Estas fontes podem ser diversas: 

relatórios, propostas, planos, registos institucionais internos, comunicados, pastas, etc.”. 

Numa fase inicial do estudo foi realizada análise documental, através da consulta de 

documentos, tal como decretos-lei, processos dos alunos, projeto educativo da escola, 

portefólio de parcerias com empresas, caracterização das turmas, entre outros. Nos 

processos dos alunos, foi dada particular atenção ao Relatório Técnico-Pedagógico, 

Programa Educativo Individual e Plano Individual de Transição, caso existissem. 

Esta consulta de dados documentais teve como principal objetivo perceber “… se o 

projeto a que o investigador se propõe é realizável e para este se informar acerca do 

contexto e da natureza do assunto”, tal como refere Bell (1997, p. 102).  

Permitiu, assim, compreender a problemática em questão, e ao mesmo tempo acrescentar 

informação acerca das motivações e expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais, que frequentam a escola. 

 

2.1.2. Observação direta 
 

A observação direta em sala de aula e nos intervalos é um tipo de recolha de dados, mais 

intrusiva, uma vez que entramos em contacto com o ambiente do objeto de estudo e com 

os participantes no mesmo. 

O papel do investigador na observação direta deve ser imparcial, ou seja “manter-se do 

lado de fora” tal como referem Bogdan e Biklen (1994, p. 113), e ao mesmo tempo deve 

entrar no “mundo do sujeito” citando Morgado (2012, p. 88). 

Ainda de acordo com Morgado (2012, p. 88) deve o investigador ser “… empático e 

reflexivo, mas ao mesmo tempo, capaz de se distanciar para poder discernir sobre as 

situações que observa”. 

Bell (1997, p. 161) afirma que a observação “não é uma opção fácil”, no entanto “pode 

revelar características de grupos ou indivíduos impossíveis de descobrir por outros 

meios”. 
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Embora o registo seja muito subjetivo, dependendo da interpretação do observador, Bell 

(1997, p. 162) considera que “Em muitos casos, a observação direta pode ser mais fiável 

que aquilo que as pessoas dizem. Pode ser particularmente útil descobrir se as pessoas 

fazem o que dizem ou se se comportam da forma como afirmam comportar-se”. 

 

2.1.3. Entrevistas 
 

A entrevista, segundo Meirinhos e Osório (2010, p. 62) “… é um ótimo instrumento para 

captar a diversidade de descrições e interpretações que as pessoas têm sobre a realidade”.  

Trata-se de uma metodologia adequada ao tipo de estudo, tendo sido colocadas questões, 

com o objetivo de a partir da sistematização e interpretação adequada, extrair conclusões 

acerca da motivação e expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais que frequentam uma escola do ensino profissional. 

Para além das entrevistas dirigidas aos alunos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, foram feitas entrevistas aos delegados das turmas frequentadas pelos 

referidos alunos e representante da equipa multidisciplinar. 

Concordando com Bell (1997, p. 137) consideramos que a grande vantagem da entrevista 

é a sua adaptabilidade, já que o entrevistador consegue “explorar determinadas ideias, 

testar respostas, investigar motivos e sentimentos, coisa que o questionário nunca o 

poderá fazer”. 

Podemos apresentar como desvantagem ser um instrumento que consome muito tempo, 

para além de ser uma “… técnica altamente subjetiva, havendo sempre o perigo de ser 

parcial”, Bell (1997, p. 137), o que se deve essencialmente às características dos 

entrevistadores enquanto seres humanos. Reconhecer e estar consciente destas 

desvantagens permite exercer um maior controle do entrevistador para as minimizar. 
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2.2 Procedimentos 
 

Numa primeira instância deste projeto de investigação, procedeu-se à revisão de literatura 

científica, durante a qual a pesquisa foi direcionada para aspetos ligados à educação 

inclusiva e dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, ensino profissional, motivação 

e expetativa, plano individual de transição e os contributos do ensino profissional para a 

vida pós-escolar. 

Em reunião com a Direção da Escola, obtive autorização para a realização do estudo. 

Ficou garantido o anonimato dos inquiridos e a confidencialidade das respostas. No 

entanto foi feita a formalização por escrito, conforme apêndice 1. 

Foi dado conhecimento da realização do estudo aos diretores de turma e equipa 

multidisciplinar, e elaborado um pedido de consentimento escrito aos pais/encarregados 

de educação dos alunos que fazem parte desta pesquisa (apêndice 2). 

No desenho da investigação, foram definidos os objetivos do trabalho e do estudo a leitura 

atenta e ativa de um quadro de referência teórico, e feita a categorização, adiante descrita, 

para posterior análise de conteúdo. 

Esta definição das categorias e subcategorias, vem permitir considerar o que pretendemos 

com o estudo, isto é as características relevantes do conteúdo. A categorização “… deve 

servir o quadro de referência teórico e há que precisar e descrever todos os critérios que 

estiveram na base da operação”. Uma vez que a análise dos dados vai ser feita por meio 

de análise de conteúdo, vai apoiar-se “…sobre tais critérios de pertinência, havendo 

vantagem em explicitá-los” (Ghiglione & Matalon, 1992, p. 187, citado por Amado, 2014, 

p. 312). 

A análise documental foi utilizada de forma não estruturada, foram consultados os 

processos individuais dos alunos, projeto educativo da escola e processo de garantia de 

qualidade, os quais serviram de suporte para melhor conhecer os alunos e contextualizar 

o estudo em ambiente escolar. Os documentos consultados permitiram também integrar 

e confrontar alguns dados obtidos através de outros instrumentos. 

Foi elaborado um guião da entrevista a aplicar aos alunos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais (apêndice 3), com vista a recolher não só os dados de identificação 

como também os de conteúdo, nomeadamente as suas motivações e expetativas. 
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Por forma a perceber como os pares entendem as motivações e expetativas dos alunos 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, foi adaptado o guião da entrevista aos 

delegados de turma (apêndice 4) e realizada entrevista. 

A razão das entrevistas aos delegados de turma, prende-se com a função destes, que para 

além de representarem a turma, participam ativamente na vida da escola, promovendo e 

colaborando em iniciativas do interesse da comunidade educativa. São eles, o elo de 

ligação entre os colegas da turma, com um papel de promoção de um bom relacionamento 

entre todos, favorecendo a estimulação de relações de camaradagem interpares. 

As entrevistas realizadas, quer aos alunos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, quer aos delegados de turma (das turmas frequentadas pelos 

respetivos alunos com DID), compreendem as seguintes categorias: Perfil do entrevistado 

(a); Formação Escolar; Motivações e Expetativas; Práticas do Ensino Profissional; 

Avaliação da Satisfação e Expetativa; Informações Complementares; 

Cada categoria, da entrevista realizada aos alunos com DID, subdivide-se nas seguintes 

subcategorias: 

• Perfil do entrevistado (a) – Idade; Género; Curso que frequenta/ano; Zona de 

residência rural/urbana;  

• Formação Escolar – Ano de escolaridade em que começou a ser apoiado pela 

Educação Especial; Dificuldades de aprendizagem; Coisas importantes que 

aprendeu na escola; Coisas de que gostou e não gostou na escola;  

• Motivações e Expetativas – Valorização dos seus interesses e expetativa – razão 

pela qual escolheu esta escola profissional; Dificuldades sentidas que levaram à 

escolha; Intervenientes na decisão (Pais/Encarregados de educação; 

Amigos/Vizinhos, Ação de divulgação promovida pela escola, Equipa 

multidisciplinar/professor de Educação Especial, outros); Motivo que levou à 

escolha; Dificuldades sentidas nesta escola; Apoio sentido para ultrapassar as 

dificuldades (colegas, professores, diretor de turma, equipa multidisciplinar, 

familiares ou outros); 

• Práticas do Ensino Profissional – Aprender uma profissão; Arranjar emprego com 

mais facilidade; Ser bem sucedido no ensino-aprendizagem; Ser mais fácil do que 

no ensino regular; Ter um caráter mais prático; Tem mais trabalhos de grupo; 

Ficar preparado para prosseguir estudos; 
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• Avaliação da Satisfação e Expetativa – Autoavaliação de práticas e 

comportamentos (empenho, interesse pelos conteúdos da formação, 

comportamento, assiduidade; Conhecer as expetativas iniciais versus situação 

atual; Razões do sucesso (gostar de andar na escola, apoio no estudo; empenho e 

motivação nas tarefas, comportamentos negativos sancionados); Conhecer os 

níveis de satisfação do curso (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e 

Excelente); Satisfação com os conhecimentos teóricos (Insuficiente, Suficiente, 

Bom, Muito Bom e Excelente); Satisfação com os conhecimentos práticos 

(Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente); Conhecer as expetativas 

face ao futuro, relativamente ao curso que está a tirar; 

• Informações Complementares – O que mais gostava de dizer sobre si, a sua vida 

a nível pessoal e futuro profissional, Grau de satisfação com a vida no geral 

(Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente); 

Relativamente às entrevistas realizadas com os delegados de turma, as 

categorias/subcategorias foram ajustadas, assim: 

• Perfil do entrevistado (a) – Idade; Género; Curso que frequenta/ano;  

• Formação Escolar – Apoio da educação especial; Experiência como delegado de 

turma; 

• Motivações e Expetativas – Valorização dos seus interesses e expetativa – razão 

pela qual escolheu esta escola profissional; Razões pelas quais os colegas com 

DID escolheram esta escola profissional; Intervenientes na decisão 

(Pais/Encarregados de educação; Amigos/Vizinhos, Ação de divulgação 

promovida pela escola, Equipa multidisciplinar/professor de Educação Especial, 

outros); Dificuldades sentidas pelos colegas com DID nesta escola; Apoio para 

ultrapassar as dificuldades dos colegas com DID (colegas, professores, diretor de 

turma, equipa multidisciplinar, familiares ou outros); 

• Práticas do Ensino Profissional – Aprender uma profissão; Arranjar emprego com 

mais facilidade; Ser bem sucedido no ensino-aprendizagem; Ser mais fácil do que 

no ensino regular; Ter um caráter mais prático; Tem mais trabalhos de grupo; 

Ficar preparado para prosseguir estudos; 

• Avaliação da Satisfação e Expetativa dos colegas com DID – Heteroavaliação de 

práticas e comportamentos (empenho, interesse pelos conteúdos da formação, 

comportamento, assiduidade; Conhecer as expetativas iniciais versus situação 

atual; Conhecer os níveis de satisfação do curso (Insuficiente, Suficiente, Bom, 
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Muito Bom e Excelente); Satisfação com os conhecimentos teóricos (Insuficiente, 

Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente); Satisfação com os conhecimentos 

práticos (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente);  

• Informações Complementares – O que mais gostava de dizer sobre os seus colegas 

com DID;  

Após validação do consentimento informado, passou-se à concretização das entrevistas. 

Em todas foi reiterada a garantia do anonimato e confidencialidade. As entrevistas 

tiveram uma duração variável e foram gravadas na íntegra, todas sem exceção fluíram 

naturalmente. Os guiões de entrevista mostraram-se adequados aos objetivos e natureza 

do estudo, dada a flexibilidade permitida pela modalidade adotada. 

Das 15 entrevistas realizadas aos alunos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, apenas duas foram presenciais (A e B), efetuadas em março de 2020. 

As restantes entrevistas, devido à pandemia Covid-19 tiveram lugar nos meses de junho 

e julho de 2020, através da plataforma Zoom. 

Na transcrição das entrevistas, os 15 alunos foram identificados pelas letras do abecedário 

(de A a P), por ordem de realização da entrevista, por forma a não se estabelecer qualquer 

ligação entre as respostas e os respondentes, cumprindo assim o regulamento geral de 

proteção de dados.  

As entrevistas aos delegados de turma, cinco no total, conforme as turmas frequentadas 

pelos alunos participantes, efetivaram-se via Zoom. O guião da entrevista e a grelha de 

transcrição podem observar-se, nos apêndices 4 e 6 respetivamente. Os delegados de 

turma foram identificados pelas letras Q, R, S, T, U, para que não se verificasse qualquer 

ligação entre as respostas e os respondentes.  

Dado que existia uma categorização prévia, as leituras iniciais, incluindo a audição e a 

transcrição das entrevistas, possibilitou-nos uma primeira ideia da distribuição dos 

conteúdos, os quais foram transcritos para grelha. 

A grelha de transcrição das entrevistas aos alunos (apêndice 5) permitiu-nos sistematizar 

a recolha de dados. Recorreu-se sempre ao discurso direto dos sujeitos no registo.  

Para além das entrevistas, foi realizada a observação direta em sala de aula, nos intervalos 

e durante a entrevista, o que tratando-se de instrumentos com possibilidade de se tornaram 
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subjetivos, concordando com Bell (1997, p. 163) “… é necessário ter consciência dos 

riscos e fazer o máximo por eliminar preconceitos e ideias preconcebidas”. 

Sendo uma abordagem que pode ser criticada pela sua subjetividade e parcialidade, foi 

feito um esforço para registar nas notas de campo, de forma objetiva os dados recolhidos. 

Saliente-se o facto, de que na observação direta em sala de aula, presenciada pelos 

professores responsáveis da disciplina, foi solicitada ajuda no que diz respeito ao registo 

realizado, o qual se verificou em concordância para todas as situações.  

Não foram utilizadas listas nem tabelas, tendo sido elaborado apenas um registo nos 

diferentes ambientes, conforme apêndice 7, podemos verificar as notas de campo da 

observação direta. Salienta-se que, sendo impossível registar tudo, durante a entrevista 

foi tida em conta a postura do aluno/a e a forma como respondeu, em sala de aula de aula, 

no decorrer de uma aula assistida aleatoriamente foi considerada a autonomia e a 

interação global com professores e colegas, enquanto nos intervalos foi privilegiada a 

observação da interação com os colegas. 

De todos os dados obtidos foi feita análise de conteúdo, considerada uma técnica de 

investigação, usada para fazer inferências relativamente aos dados recolhidos nas 

entrevistas, e na observação direta, implicando como refere Bell (1197, p. 107) “… a 

contagem do número de vezes que certos termos particulares ou “unidades de registo” 

ocorrem numa amostra de fontes…”. 

Conforme sublinha Amado (2014), o aspeto mais importante da análise de conteúdo 

… é o facto de ela permitir, além de uma rigorosa e objetiva representação dos 

conteúdos ou elementos das mensagens (discurso, entrevista, texto, artigo, etc.) através 

da sua codificação e classificação por categorias e subcategorias, o avanço…no sentido 

da captação do seu sentido pleno…por zonas menos evidentes constituídas pelo 

referido “contexto” ou “condições” de produção” (p. 304). 
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Os dados obtidos através das entrevistas e observação direta, foram agregados por 

categorias e subcategorias, anteriormente descritas, por forma a dar resposta aos objetivos 

da investigação. Amado (2014, p. 313) menciona que o grande objetivo da análise de 

conteúdo “… é o de organizar os conteúdos de um conjunto de mensagens num sistema 

de categorias que traduzam as ideias-chave veiculadas pela documentação em análise”. 

Por fim, após apresentação dos resultados e relatadas as informações extraídas, foram 

analisados e discutidos os resultados, de acordo com os objetivos formulados, colocando-

os em confronto com as conceções teóricas da revisão da literatura efetuada.  
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3. Apresentação dos resultados 
 

O objetivo geral deste trabalho, tal como é referido na introdução, é conhecer as 

motivações e expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

numa escola do ensino profissional.  

Neste capítulo serão apresentados os resultados da investigação para posterior análise e 

discussão dos mesmos. 

3.1 Perfil dos alunos com DID 
 

Inicia-se a caracterização dos alunos participantes no estudo, com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, com a análise do género, idade e área de residência 

conforme quadro 1. 

Quadro 1 - Distribuição dos alunos com DID, por género, idade, zona de residência e 
curso que frequenta 

Caracterização do perfil do aluno 
Género Frequência Percentagem 

(%) 
Género (N=15) Feminino 

Masculino 
7 
8 

46,7 % 
53,3% 

Idade (N=15) 16 Anos 
17 Anos 
18 Anos 
21 Anos 

1 
6 
7 
1 

6,7% 
40% 

46,7% 
6,7% 

Zona de 
Residência por 
concelho 
(N=15) 

Aljustrel 
Alvito 

Beja 
Cuba 

Ferreira do Alentejo 
Portel 

Vidigueira 

1 
2 
3 
1 
4 
1 
3 

6,7% 
13,3% 
20% 
6,7% 
26,7% 
6,7% 
20% 

Curso que 
frequenta/ano 
(N=15) 

Técnico Cozinha Pastelaria – 1º ano 
Técnico Cozinha Pastelaria – 2º ano 

Técnico Restaurante Bar – 1º ano 
Técnico Restaurante Bar -3º ano 

Técnico Informática/Comércio – 1º 
ano 

3 
1 
6 
1 
4 

20% 
6,7% 
40% 
6,7% 

26,66% 
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Os participantes no estudo são 46,7 % do género feminino e 53,3 % do género masculino, 

o que não evidencia uma diferença expressiva entre géneros, dos alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais a frequentar cursos do ensino profissional da escola. 

A idade mínima dos alunos é de 16 anos, e a máxima é de 21 anos, sendo que os alunos 

com 16 e 21 anos são apenas um em cada faixa etária, o que representa 13% do total. 

A maioria dos alunos participantes no estudo têm 16 e 17 anos, correspondendo a 87% 

do total. 

No que diz respeito à zona de residência, rural ou urbana, 100% dos alunos participantes 

no estudo residem em áreas urbanas, distribuídas pelos concelhos, Aljustrel, Alvito, Beja, 

Cuba, Ferreira do Alentejo, Portel, Vidigueira. 

O critério utilizado para caracterização de área urbana, foi ser residente em freguesia com 

densidade populacional superior a 500 habitantes. 

Por consulta dos resultados preliminares dos censos de 2021, publicados pelo Instituto 

Nacional de Estatística, todos os concelhos/freguesias onde residem os alunos 

participantes no estudo são considerados meio urbano. 

Os alunos acima referidos frequentam todos cursos profissionais, distribuídos pelos 

cursos/ano da seguinte forma: Restaurante Bar (6 no 1º ano, 1 no 3º ano); Cozinha 

Pastelaria (3 no 1º ano, 1 no 2ºano); Informática/Comércio (4 no 1ºano). 

Agrupando os cursos por áreas de formação, na Hotelaria e Restauração, a frequência em 

Restaurante Bar e Cozinha Pastelaria, representa 73,3% dos alunos. Enquanto as Ciências 

Informáticas, conta com 26,7% dos alunos a frequentar o curso de Informática/Comércio. 

Prossegue-se a caracterização dos participantes no estudo, com a análise dos elementos 

familiares, nomeadamente com quem vive, habilitações literárias do pai e da mãe, 

conforme se evidencia no quadro 2. 
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Quadro 2 – Distribuição dos alunos com DID relativamente a elementos do contexto 
familiar       

Caracterização dos elementos do contexto familiar 
Elementos com quem vive Frequência Percentagem 

(%) 
Com quem 
vive (N=15) 

Mãe 
Mãe e Padrasto, irmãos 
com menos de 12 anos 

Instituição 
Mãe e Pai 

3 
 
3 
1 
8 

20% 
 

20% 
6,7% 
53,3% 

Escolaridade   
Habilitações 
literárias do pai 
(N=15) 
 

Não sabe ler nem escrever 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 

Secundário 
Não sabe 

4 
3 
1 
3 
0 
4 

26,7% 
20% 
6,7% 
20% 
0% 

26,7% 
Habilitações 
literárias da 
mãe (N=15) 

Não sabe ler nem escrever 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 

Secundário 
Não sabe 

1 
4 
1 
5 
3 
1 

6,7% 
26,7% 
6,7% 
33,3% 
20% 
6,7% 

Habilitações 
literárias do 
padrasto (N=3) 

1º Ciclo 3 100% 

 

No âmbito dos elementos do contexto familiar, importa salientar o facto de 53,3% dos 

alunos referirem viver num núcleo familiar com o pai e a mãe. Acrescendo a estes 20% a 

viver com a mãe e padrasto. Os restantes 20% vivem apenas com a mãe. De referir que 

apenas um aluno, correspondendo a 6,7% da população do estudo vive numa instituição. 

Ao nível das habilitações académicas denotam-se baixos índices de escolaridade, quer 

por parte das pessoas com quem vivem como dos progenitores. Se os jovens em análise 

concluírem este curso que frequentam, o equivalente ao ensino secundário, terão o mesmo 

nível escolar que apenas 20% das mães, correspondendo a três, nenhum pai ou padrasto 

tem o secundário completo.  
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3.2 Formação Escolar 
 

Depois de traçado o perfil dos alunos com DID, importa analisar a sua formação escolar, 

nomeadamente o ano de escolaridade em que começou a ser apoiado pela educação 

especial, o formato desse apoio, dentro ou fora da sala de aula com o grupo turma e as 

dificuldades sentidas no seu percurso escolar, conforme podemos ver no quadro seguinte: 

Quadro 3 – Ano de escolaridade em que começou a ser apoiado/local/dificuldades de 
aprendizagem       

Ano escolar em que começou a ser apoiado/dificuldades de aprendizagem 
Ano de escolaridade em que começou a ser 

apoiado/local 
Frequência Percentagem 

(%) 
Participantes 

(N=15) 
 

1º Ciclo 
2º Ciclo 

Não teve apoio 

11 
3 
1 

73,3% 
20% 
6,7% 

Na sala com a turma 
Fora da sala de aula 

Não teve apoio 

8 
6 
1 

53,3% 
40% 
6,7% 

Dificuldades de aprendizagem   
Participantes 

(N=15) 
Em tudo 

Não percebia o que estava 
escrito 

Matemática e escrita 
Concentração 

Relacionamento com os colegas 
Escrever 

Sem dificuldades, falta de 
motivação 

Não sabe identificar as 
dificuldades 

3 
1 
 
1 
2 
2 
1 
3 
 
2 
 

20% 
6,7% 

 
6,7% 
13,3% 
13,3% 
6,7% 
20% 

 
13,3% 

 

Dos alunos com DID 73,3% começou a ser apoiado no 1º ciclo, 20% no 2º ciclo e 6,7% 

nunca teve apoio até ao momento, o que corresponde a um aluno que referiu que no país 

onde vivia não havia apoio do ensino especial nas escolas. 

No que diz respeito à forma como eram apoiados, em conjunto com o grupo turma ou 

numa sala à parte, 53,3% eram apoiados pela educação especial na sala de aula em 

conjunto com o grupo turma. Dos restantes 40% deixavam os colegas da turma e 

deslocavam-se para uma sala em separado, enquanto um aluno, correspondendo a 6,7% 
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nunca foi apoiado anteriormente. Atualmente todos os alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais integram a turma com os restantes colegas. 

No que diz respeito às dificuldades de aprendizagem são distribuídas da seguinte forma, 

20% dos alunos referem ter dificuldades em tudo, 20% sem dificuldades/falta de 

motivação, 13,3% falta de concentração, 13,3% dificuldade de relacionamento com os 

colegas, 13,3% não sabe identificar as dificuldades, 6,7% não percebia o que estava 

escrito, 6,7% matemática e escrita, 6,7% escrever. 

Para além das dificuldades de aprendizagem, e no sentido de melhor compreender a 

formação escolar, questionou-se o que de mais importante aprenderam na escola, bem 

como o que mais e menos gostaram, como podemos ver no quadro 4. 
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Quadro 4 – Escola - coisas importantes que aprendeu e que mais e menos gostou 

Escola, coisas importantes que aprendeu, o que gostou e não gostou 
Coisas importantes que aprendeu Frequência Percentagem 

(%) 
Participantes 

(N=15) 
 

Não consegue identificar 
Aprendeu conteúdos de 

matemática, leitura e escrita, 
comportamento, proteção do 

ambiente, “ser alguém na vida”. 
Aprendeu “muito pouco”, 

“nada” 

8 
 
 
5 
 
2 

53,3% 
 

 
33,3% 

 
13,3% 

Aprendizagens de que mais gostou   
Participantes 

(N=15) 
Aprender “as matérias”, 

“Inglês”, “Ler” 
Fazer amizades, “… ser bom a 

educação física. No intervalo 
todos o procuram para jogar” 

Da escola no geral 
“Não gostou de nada”  

7 
 
4 
 
 
3 
1 

46,7% 
 

26,7% 
 
 

20% 
6,7% 

Aprendizagens de que menos gostou   
Participantes 

(N=15) 
Fazer testes 

“Alcunha”, “gozo” brincadeiras 
infantis dos colegas 

Ter aulas à parte do grupo turma 
Discriminação por parte de 

colegas e professores/ritmo de 
trabalho 

Aulas teóricas/muito expositivas 
 (“professor sempre a falar”) 

Língua Estrangeira 
Visitas de estudo 

4 
3 
 
2 
2 
 
 
2 
 
1 
1 

26,7% 
20% 

 
13,3% 
13,3% 

 
 

13,3% 
 

6,7% 
6,7% 

 

Relativamente às coisas importantes aprendidas na escola, dos participantes no estudo 

53,3% não as consegue identificar, 33,3% refere ter aprendido conteúdos de matemática, 

leitura e escrita, fazendo ainda referência a noções de comportamento, proteção do 

ambiente, construção do seu projeto de vida “… “a ser alguém na vida”, 13,3% referem 

ter aprendido “nada” e “muito pouco”.  

Os alunos com DID, participantes neste estudo foram ainda questionados quanto às coisas 

de que mais gostaram e menos gostaram na escola.  
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No que diz respeito às coisas de que mais gostaram, 46,7% referem ter gostado de 

aprendizagem de “… matérias”, “… inglês”, “… ler”, enquanto 26,7% fazem menção ao 

relacionamento interpessoal, ao fazer amizades/amigos na escola, 20% dizem gostar na 

escola no geral e 6,7% “não gostou de nada”. 

Quando questionados acerca das coisas que menos gostaram na escola, os alunos com 

DID, afirmaram o seguinte: 26,7% de fazer testes; 20% de ter “alcunhas”, serem gozados 

e das brincadeiras infantis dos colegas; 13,3% ter aulas à parte do grupo turma; 13,3% 

discriminação por parte de colegas e professores devido ao seu ritmo de trabalho mais 

lento; 13,3% aulas teóricas muito expositivas, onde não aprendiam a “fazer nada” e 

aquelas em que “…os professores estavam sempre a falar”; 6,7% Língua Estrangeira e 

6,7% visitas de estudo. 
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3.3 Motivações e expetativas 
 

As motivações e expetativas dos alunos com DID, que participam no estudo, foram 

analisadas em várias subcategorias, nomeadamente a razão pela qual foi escolhida a 

escola que frequentam, as dificuldades sentidas que levaram à escolha, os intervenientes 

na decisão, motivo da escolha, dificuldades sentidas na escola que frequentam e o apoio 

sentido para as ultrapassar. 

No quadro 5, podemos observar as motivações e expetativas até chegarem à escola que 

frequentam. 

Quadro 5 – Valorização dos interesses e expetativa, dificuldades, motivo da escolha, e 
intervenientes na decisão 

Motivação e expetativa 
Razão pela qual escolheu a atual escola Frequênci

a 
Percenta
gem (%) 

Participantes 
(N=15) 

 

Aprender uma profissão 
Aprender uma profissão e ser mais fácil 

Atividades mais práticas 
Mais perto da residência 

Sem opção de escolha 

11 
1 
1 
1 
1 

73,3% 
6,7% 
6,7% 
6,7% 
6,7% 

Dificuldades sentidas que levaram à escolha   
Participantes 

(N=15) 
Falta de interesse pelas matérias 

Não aprender como os colegas, escola 
pouco sensível aos problemas dos 

alunos/ritmos de aprendizagem 
Matérias difíceis/muito teóricas/muitas 

coisas para decorar 
Não aprender nada (nem sequer uma 

profissão 
Aceitação dos colegas 

Sem dificuldades 

5 
 
 
4 
 
3 
1 
 
1 
1 

33,3% 
 
 

26,7% 
 

20% 
6,7% 

 
6,7% 
6,7% 

Intervenientes na decisão   
Participantes 

(N=15) 
Amigos 

Professor de Educação Especial 
Família (pais, avó) 

Divulgação promovida pela escola 
CPCJ/Tribunal  

5 
3 
3 
3 
1 

33,3% 
20% 
20% 
20% 
6,7% 

Motivo que levou à escolha   
Participantes 

(N=15) 
Aprender uma profissão 

Ser mais prático 
Matérias mais interessantes e mais fácil 

10 
3 
2 

66,7% 
20% 

13,3% 
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A razão pela qual os alunos com DID escolheram a escola atual foi para 73,3% “aprender 

uma profissão”, 6,7% “para aprender uma profissão e ser mais fácil”, 6,7% por a escola 

ter “atividades mais práticas”, 6,7% por ser mais perto da residência e 6,7% não tiveram 

opção de escolha, foi uma imposição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e do 

Tribunal. De acordo com os resultados obtidos 80% dos alunos referem escolher a escola 

para aprender uma profissão. 

As dificuldades sentidas ao longo do percurso escolar e que levaram a escolher esta 

escola, onde frequentam um curso do ensino profissional, são para 33,3% por falta de 

interesse pelas matérias, para 26,7% por não aprenderem como os colegas e estarem numa 

escola pouco sensível aos problemas dos alunos e aos seus ritmos de aprendizagem, para 

20% por serem matérias muito difíceis, muito teóricas e com muitas coisas para decorar, 

enquanto 6,7% referem não terem aprendido nada, nem sequer uma profissão, 6,7% por 

não serem aceites pelos colegas e por fim 6,7% refere não ter tido qualquer dificuldade. 

Os intervenientes na decisão de escolha da escola, 33,3% são amigos, com igual peso de 

20% são o professor de educação especial, a família e a divulgação pela escola que 

frequentam, enquanto 6,7% correspondendo a um aluno foi a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens/Tribunal. 

O motivo que levou à escolha foi para 66,7% por terem a possibilidade de aprender uma 

profissão, para 20% por ser mais prático e para 13,3% devido às matérias serem mais 

interessantes e mais fáceis. 

No quadro 6, podemos observar a motivação e expetativa relativamente às dificuldades 

sentidas na escola atual e o apoio experienciado para ultrapassar essas dificuldades. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Quadro 6 – As dificuldades sentidas na escola atual e o apoio sentido para as ultrapassar 

Motivação e expetativa 
Dificuldades sentidas na escola atual Frequência Percentage

m 
(%) 

Participantes 
(N=15) 

 

Não têm dificuldades, tudo é mais 
fácil 

Em tempo de pandemia, sem 
internet e maior dificuldade na 

realização das tarefas 
Ficar o dia todo fora de casa ou 

alojado 
Sem professor de apoio, ter aulas 

com o grupo turma  
Aborrecido ouvir os professores e 

fazer os trabalhos 
Ser controlado pela diretora de 

turma 
Professores exigentes 

 
5 
 
 
3 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
1 

 
33,3% 

 
 

20% 
 

13,3% 
 

13,3% 
 

6,7% 
 

6,7% 
6,7% 

Apoio sentido para ultrapassar as dificuldades   
Participantes 

(N=15) 
Professores, Diretor de Turma e 

Psicóloga 
Professores e colegas 

Professores e mãe 
Diretor de turma e pais 

Professores e empregadas do bar 
Colegas 

 
10 
1 
1 
1 
1 
1 

 
66,7% 
6,7% 
6,7% 
6,7% 
6,7% 
6,7% 

 

Dos alunos com DID 33,3% referem não ter dificuldades na escola atual, tudo é mais 

fácil. Para 20% a pandemia trouxe dificuldades, não têm internet em casa, embora todos 

os alunos tenham acesso a computador cedido pela escola, referem ter maior dificuldade 

na concretização das tarefas solicitadas. Ficar o dia todo fora da sua casa, uma vez que 

têm que se deslocar para outra localidade ou ficar alojado por falta de transporte é uma 

dificuldade para 13,3%, sem professor de apoio, ter aulas com o grupo turma 13,3%, ser 

controlado pela diretora de turma 6,7% e com a mesma percentagem o ter professores 

exigentes. 

No que diz respeito ao apoio para ultrapassar as dificuldades 66,7% contam com a ajuda 

dos professores, diretor de turma e psicóloga, com igual percentagem 6,7% para os 

professores e colegas, professores e mãe, professores e empregadas de bar, diretor de 

turma e pais, colegas. Distingue-se o apoio para ultrapassar as dificuldades por parte dos 
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professores por 13 alunos, correspondendo a 86,7%, e pelo diretor de turma por 11 alunos 

correspondendo a 73,3%. 

 

3.4 Práticas do ensino profissional 
 

As práticas do ensino profissional foram analisadas em sete subcategorias 

nomeadamente, aprender uma profissão, arranjar emprego com mais facilidade, ser bem 

sucedido no ensino-aprendizagem, ser mais fácil do que no ensino regular, ter um caráter 

mais prático, ter mais trabalhos de grupo e ficar preparado para prosseguir estudos, como 

podemos observar no quadro que se segue. 
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Quadro 7 – Práticas do ensino profissional 

Práticas do ensino profissional  
Aprender uma profissão Frequê

ncia 
Percentage

m 
(%) 

Participantes 
(N=15) 

Aprender uma profissão 15 100% 

Arranjar emprego com mais facilidade   
Participantes 

(N=15) 
Arranjar emprego com mais facilidade 

Não sei 
13 
2 

86,7% 
13,3% 

Ser bem sucedido no ensino-aprendizagem   
Participantes 

(N=15) 
Bem sucedidos no ensino- 

aprendizagem 
Com módulos por realizar 

Não sabe, considera tudo muito difícil 

 
7 
7 
1 

 
46,7% 
46,7% 

6,7 
Ser mais fácil do que no ensino regular   

Participantes 
(N=15) 

É mais fácil 
Não é mais fácil 

13 
2 

86,7% 
13,3% 

Ter um caráter mais prático   
Participantes 

(N=15) 
Mais prático 

 
15 100% 

Tem mais trabalhos de grupo   
Participantes 

(N=15) 
Pandemia Grande 

diminuição 
Não 

Mais ou menos 

 
13 
1 
1 

 
86,7% 
6,7% 
6,7% 

Pré-pandemia Mais trabalhos de 
grupo 

Menos trabalhos 
de grupo 

 
12 
 
3 

 
80% 

 
20% 

Ficar preparado para prosseguir estudos   
Participantes 

(N=15) 
Ficam preparados para prosseguir 

estudos 
Não sabem 

Não ficam preparados para prosseguir 
estudos 

 
9 
5 
 
1 

 
60% 

33,3% 
 

6,7% 
 

Para 100% dos alunos com DID, aprender uma profissão faz parte das práticas do ensino 

profissional. Arranjar emprego com mais facilidade é considerado por 86,7% dos alunos 

e 13,3% responderam não saber. 
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Quando questionados, se são bem-sucedidos no ensino-aprendizagem nesta escola do 

ensino profissional, 46,7% referem que são bem sucedidos no ensino-aprendizagem, 

embora um destes alunos tenha relatado que apesar das dificuldades de integração na sala 

de aula conseguiu ultrapassar, e outro ao responder tenha dito “… aqui sou um aluno 

como os outros…” expressando indignação pela questão.  

Dos 46,7% dos participantes, que referem não ter todos os módulos realizados, foi feita 

uma análise do processo educativo dos alunos e todos têm uma taxa de não realização de 

módulos inferior a 10%, o que para o aluno é considerado insucesso, é a média de 

insucesso geral em período de pandemia. Todos estão seguros de que quando o ensino 

começar a ser presencial vão recuperar os módulos/Unidades de Formação de Curta 

Duração (UFCD) por realizar. 

Apenas um dos alunos participantes no estudo, correspondendo a 6,7%, revela 

insegurança referindo “… uhm não sei se vou conseguir acabar o curso… tudo é muito 

difícil para mim”. 

Ao serem inquiridos acerca do ensino profissional que frequentam ser mais fácil do que 

no ensino regular, 86,7% dos participantes afirmam ser mais fácil. Dois deles referem “… 

aqui somos avaliados aos poucos…todos os dias fazemos exercícios que contam para as 

notas, torna-se por isso mais fácil”, “Sim é mais fácil do que na outra escola, as matérias 

são para aprender uma profissão, sabemos o que estamos a fazer”. Embora, 13,3% 

considere não ser mais fácil o ensino profissional comparativamente com o ensino 

regular. 

Todos os alunos com DID, participantes no estudo, realçam que na escola profissional as 

aulas têm um caráter mais prático, embora alguns, 3 dos alunos entrevistados 

acrescentem, “Sim…é mais prático mas também não é fácil”, “A realização das tarefas 

práticas torna mais fácil fazer os módulos do que na outra escola” e ainda embora seja 

mais prático “… ainda temos disciplinas em que escrevemos muito…”. 

Quando interrogados acerca das práticas do ensino profissional, no que diz respeito aos 

trabalhos de grupo, surgiu a necessidade de dividir em dois pontos o período de pandemia 

e a pré-pandemia. Dado que os alunos A e B tinham sido entrevistados antes do período 

de pandemia, voltei a contactá-los via Zoom. Em período de pandemia verificou-se uma 

grande diminuição dos trabalhos de grupo, 86,7%, 6,7% dos alunos participantes referem 

não haver mais trabalhos de grupo e os restantes 6,7% dizem ser mais ou menos o mesmo 
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número de trabalhos de grupo. Em período pré-pandemia 80% dos participantes no estudo 

referem haver mais trabalhos de grupo na escola profissional, enquanto para 20%, os 

trabalhos de grupo são menos.  

O ensino profissional prepara os alunos para integrarem a vida ativa, através de uma 

profissão ou para o prosseguimento de estudos. Dos alunos com DID, participantes no 

estudo 60% consideram que ficam preparados para prosseguir estudos, 33,3% não sabem 

se estão preparados para prosseguir estudos. Um aluno, correspondendo a 6,7% dos 

participantes refere não ficar preparado para o prosseguimento de estudos, justificando 

“… a matemática é muito mais fácil e aplicada à prática”. 

 

3.5 Avaliação da satisfação e expetativa 
 

A avaliação da satisfação e expetativa subdividiu-se em sete subcategorias, 

nomeadamente: A autoavaliação de práticas e comportamentos (empenho, interesse pelos 

conteúdos da formação, comportamento, assiduidade); Conhecer as expetativas iniciais 

versus situação atual; Razões do sucesso (gostar de andar na escola, apoio no estudo, 

empenho e motivação nas tarefas, comportamentos negativos sancionados); Níveis de 

satisfação do curso (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom, Excelente); Satisfação 

com os conhecimentos teóricos (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom, Excelente); 

Satisfação com os conhecimentos práticos (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom, 

Excelente); As expetativas face ao futuro, relativamente ao curso que está a tirar. 

O quadro seguinte reflete a avaliação e expetativa dos alunos com DID, participantes 

neste estudo. 
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Quadro 8 – Avaliação da satisfação e expetativa 

Avaliação da satisfação e expetativa  
Autoavaliação de práticas e comportamentos Frequênc

ia 
Percentagem 

(%) 
Participante

s (N=15) 
- Tudo faz mais sentido, a matéria, os 
trabalhos, não faltam às aulas; 
- Gostam das matérias trabalham em grupo 
mesmo à distância, vão a todas as aulas 
- Gostam mais da escola, do curso, as 
matérias são mais interessantes, faltam 
muito por doença 
- Pandemia fez diminuir o interesse, faltam 
às aulas síncronas, pela desculpa da internet 
ou porque os professores também não 
explicam tão bem 
- Grande empenho nas tarefas, falta às aulas 
síncronas por falta de internet, o 
comportamento dos alunos é bom 
- Pouco empenho, gosta das matérias mas 
não gosta de fazer trabalhos, falta às aulas 
síncronas 
- Gosta do curso e das matérias, com a 
pandemia, deixou de ter condições para 
fazer os trabalhos e assistir às aulas 
- Gosta da escola, mas com a pandemia tem 
medo de estar em casa, não faz trabalhos 
nem assiste às aulas 

 
4 
 
3 
 
 
2 

 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
26,7% 

 
20% 

 
 

13,3% 
 
 
 

13,3% 
 
 

6,7% 
 
 

6,7% 
 
 

6,7% 
 
 

6,7% 
Expetativas iniciais versus situação atual   

Participante
s (N=15) 

- Corresponde à expetativa 
- Não corresponde à expetativa 
- Pensavam que era mais fácil 
- Superou a expetativa 

7 
4 
3 
1 

46,7% 
26,7% 
20% 
6,7% 

Participante
s (N=15) 

- Muito Bom 
- Excelente 
- Suficiente 

6 
5 
4 

40% 
33,3% 
26,7% 

Expetativa face ao futuro/curso   
Participante

s (N=15) 
- Trabalhar na área do curso 
- Não sabe 
- Prosseguir estudos 

10 
4 
1 

66,7% 
33,3% 
6,7% 

 

Aos alunos com DID, foi solicitada autoavaliação de práticas e comportamentos, 

empenho, interesse pelos conteúdos da formação, comportamento, assiduidade, para 

26,7% tudo faz mais sentido, a matéria, os trabalhos, não faltam às aulas; 20% gostam 
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das matérias trabalham em grupo mesmo à distância, vão a todas as aulas; 13,3% gostam 

mais da escola, do curso, as matérias são mais interessantes, faltam muito por doença; 

13,3% refere que a pandemia fez diminuir o interesse, faltam às aulas síncronas, por 

desculpa da internet e os professores também não explicam tão bem; 6,7% grande 

empenho nas tarefas, falta às aulas síncronas por falta de internet, o comportamento dos 

alunos é bom; 6,7% pouco empenho, gosta das matérias mas não gosta de fazer trabalhos, 

falta às aulas síncronas; 6,7% gosta do curso e das matérias, com a pandemia, deixou de 

ter condições para fazer os trabalhos e assistir às aulas; 6,7% gosta da escola, mas com a 

pandemia tem medo de estar em casa, não faz trabalhos nem assiste às aulas. 

Analisada a assiduidade dos alunos com DID, participantes no estudo, 46,7% para além 

de gostarem dos conteúdos lecionados não faltam às aulas, 40% referem que a pandemia 

fez diminuir o interesse, apontando várias razões, a falta de internet, as condições da casa 

onde vivem e ainda porque consideram que os professores não explicam tão bem. Os 

restantes 13,3% gostam mais da escola, do curso, as matérias são mais interessantes, 

faltam muito por doença. 

No que diz respeito às expetativas iniciais versus situação atual, para 46,7% corresponde 

às expetativas, tendo superado as expetativas um aluno correspondendo a 6,7%, para 

26,7% não corresponde à expetativa inicial e 20% pensavam que seria mais fácil o que se 

depreende que também não corresponde à expetativa.  

No quadro 9 podemos observar o sucesso, a satisfação e a expetativa, nas subcategorias, 

razões do sucesso, níveis de satisfação do curso, satisfação com os conhecimentos 

teóricos, satisfação com os conhecimentos práticos e expetativas face ao futuro 

relativamente curso que estão a frequentar. 
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Quadro 9 – Sucesso, satisfação e expetativa 

 Sucesso, satisfação e expetativa 
Razões do sucesso Frequê

ncia  
Percentagem 

(%) 
Participantes 

(N=15) 
- Gostam da escola, apoio recebido é 
suficiente, raramente os alunos têm 
comportamentos negativos 
- Gostam da escola, têm apoio dos professores, 
não se sentem motivados para as tarefas, os 
comportamentos negativos são repreendidos 
- São envolvidos na escolha das tarefas, o que 
leva a maior empenho e responsabilidade 
- Gosta da escola, apoiado pelos professores, 
DT e psicóloga, não lhe apetece fazer as 
tarefas, não há comportamentos negativos 
- Gosta da escola e das atividades práticas, 
comportamentos negativos repreendidos 
- Gosta da escola, tem interesse nas tarefas, não 
há comportamentos negativos 
- Não gosta de andar na escola, trabalhos pouco 
interessantes, comportamentos negativos 
repreendidos 
- Acompanhado no estudo, mas não está a 
conseguir acompanhar o que os professores 
pedem, comportamentos negativos 
repreendidos 

 
 
5 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 

33,3% 
 
 

20% 
 

13,3% 
 
 

6,7% 
 

6,7% 
 

6,7% 
 
 

6,7% 
 
 
 

6,7% 
Níveis de satisfação do curso   

Participantes 
(N=15) 

- Muito Bom 
- Excelente 
- Suficiente 

7 
4 
4 

46,7% 
26,7% 
26,7% 

Satisfação com os conhecimentos teóricos   
Participantes 

(N=15) 
- Muito Bom 
- Suficiente 
- Excelente 

6 
5 
4 

40% 
33,3% 
26,7% 

Satisfação com os conhecimentos práticos   
Participantes 

(N=15) 
- Muito Bom 
- Excelente 
- Suficiente 

6 
5 
4 

40% 
33,3% 
26,7% 

Expetativa face ao futuro/curso   
Participantes 

(N=15) 
- Trabalhar na área do curso 
- Não sabe 
- Prosseguir estudos 

10 
4 
1 

66,7% 
33,3% 
6,7% 
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A principal razão apontada para o sucesso é gostarem da escola, apontada por 73,3% dos 

participantes no estudo. As razões para o sucesso distribuem-se da seguinte forma: 33,3% 

gostam da escola, o apoio recebido é suficiente, raramente os alunos têm comportamentos 

negativos; 20% gostam da escola, têm apoio dos professores, não se sentem motivados 

para as tarefas, os comportamentos negativos são repreendidos; 13,3% são envolvidos na 

escolha das tarefas, o que leva a maior empenho e responsabilidade; 6,7% gosta da escola, 

apoiado pelos professores, DT e psicóloga, não lhe apetece fazer as tarefas, não há 

comportamentos negativos; 6,7% gosta da escola e das atividades práticas, 

comportamentos negativos repreendidos; 6,7% gosta da escola, tem interesse nas tarefas, 

não há comportamentos negativos; 6,7% não gosta de andar na escola, trabalhos pouco 

interessantes, comportamentos negativos repreendidos; 6,7% acompanhado no estudo, 

mas não está a conseguir acompanhar o que os professores pedem, comportamentos 

negativos repreendidos. 

Os níveis de satisfação no curso, são para 46,7% Muito Bom, 26,7% Excelente e 

igualmente 26,7% Suficiente. 

A satisfação com os conhecimentos teóricos é para 40% Muito Bom, para 33,3% 

Suficiente e para 26,7% Excelente. 

A satisfação com os conhecimentos práticos é para 40% Muito Bom, para 33,3% 

Excelente e para 26,7% Suficiente. 

Relativamente às expetativas quanto ao futuro, 66,7% querem trabalhar na área do curso 

que estão a frequentar, 33,3% não sabe e 6,7% pretende prosseguir estudos. 
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3.6 Informação complementar 
 

Na procura de informação complementar, os alunos com DID foram questionados sobre 

“O que mais gostavam de dizer sobre si, a nível pessoal e futuro profissional”, 60% 

querem trabalhar, ter a sua própria casa e constituir família, 33,3% não têm nada a dizer, 

não sabem; 13,3% serem independentes, pagar as suas contas e ter a sua própria casa; 

6,7% quer tratar-se, considera não ter uma vida fácil; 6,7% quer prosseguir estudos e só 

mais tarde trabalhar e ter uma família. 

Quadro 10 – Informação complementar 

Informação complementar 
O que mais gostava de dizer sobre si, a nível pessoal 

e futuro profissional 
Frequência Percentage

m (%) 
Participantes 

(N=15) 
 

- Querem trabalhar, ter a sua 
própria casa e constituir família; 
- Não têm nada a dizer, não 
sabem; 
- Serem independentes, pagar as 
suas contas e ter a sua própria 
casa; 
- “Quero tratar-me…a minha 
vida não é fácil…”; 
- Prosseguir estudos e mais tarde 
trabalhar e ter uma família. 

 
6 
 
5 
 
2 
 
1 
 
 
1 

 
40% 

 
33,3% 

 
13,3% 

 
6,7% 

 
 

6,7% 
Grau de satisfação com a vida no geral   

Participantes 
(N=15) 

- Excelente; 
- Suficiente; 
- Muito Bom. 

7 
5 
4 

46,7% 
33,3% 
26,7% 

 

O grau de satisfação com a vida no geral é para 46,7% Excelente, para 33,3% Suficiente 

e para 26,7% Muito Bom. 
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3.7 Entrevistas com os delegados de turma 
 

Para este estudo foi considerado pertinente a forma como os pares veem os alunos com 

DID, para obter esses dados foram realizadas entrevistas aos delegados de turma na 

qualidade de representantes das turmas onde estão inseridos. Assim, de acordo com os 

parâmetros anteriormente descritos, podemos observar nos próximos quadros dados 

relativos ao perfil do entrevistado, formação escolar, motivações e expetativas, práticas 

do ensino profissional, avaliação da satisfação e expetativa dos colegas com DID e ainda 

informações complementares. No quadro 10 podemos observar o perfil dos delegados de 

turma, das turmas frequentadas pelos alunos com DID, participantes no estudo. 

Quadro 11 – Perfil dos delegados de turma 

Caracterização do perfil do aluno 
Género Frequênc

ia 
Percentagem 

(%) 
Género (N=5) Masculino 5 100% 
Idade (N=5) 17 Anos 

19 Anos 
20 Anos 

3 
1 
1 

60% 
20% 
20% 

Curso que 
frequenta/ano 
(N=5) 

Técnico Cozinha Pastelaria – 1º ano 
Técnico Cozinha Pastelaria – 2º ano 

Técnico Restaurante Bar – 1º ano 
Técnico Restaurante Bar -3º ano 

Técnico Informática/Comércio – 1º ano 

1 
1 
1 
1 
1 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

 

Todos os delegados de turma entrevistados são do género masculino, com idades 

compreendidas entre os 17 e os 20 anos, 60% com 17 anos, 20% com 19 anos e 20% com 

20 anos. Relativamente ao curso que frequentam, foram entrevistados os delegados de 

turma das turmas/cursos frequentados pelos alunos com DID. 

No quadro 12 podemos observar a formação escolar dos delegados de turma 

entrevistados. 
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Quadro 12 – Formação escolar (delegados de turma) 

Formação Escolar 
Apoio da Educação Especial Frequência % 

Participantes 
(N=5) 

 

Apoio da educação especial é 
“…ajudar os que têm mais 

dificuldades”, nunca tiveram 
apoio 

 
 
 
5 

 
 
 

100% 
Experiência como delegado de turma   

Participantes 
(N=5) 

1 Ano 
2 Anos 
3 Anos 

2 
1 
2 

40% 
20% 
40% 

 

Todos os delegados de turma inquiridos sabem o que é ter apoio da educação especial, é 

“… ajudar os que têm mais dificuldades”, embora nunca tenham sido apoiados. 

A experiência como delegado de turma varia entre 1 e 3 anos, sendo que 40% têm um 

ano de experiência, 20% 2 anos e 40% 3 anos. De salientar que é considerado um ano de 

experiência como delegado de turma cada ano letivo em que são delegados de turma.  

Na categoria as motivações e expetativas, consideraram-se como subcategorias, a 

valorização dos seus interesses e expetativas, a razão pela qual escolheu a escola que 

frequenta e as razões de escolha dos alunos com DID, os intervenientes na sua decisão e 

na decisão dos alunos com DID, as dificuldades sentidas pelos colegas com DID e o apoio 

para ultrapassar essas dificuldades, como podemos observar no próximo quadro. 
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Quadro 13 – Motivações e expetativas (delegados de turma) 

Motivações e expetativas 
Razões de escolha desta escola profissional Frequência Percentagem 

(%) 
Participantes 

(N=5) 
 

A sua escolha Aprender uma 
profissão 

 
5 

100% 

Os colegas 
com DID 

Aprender uma 
profissão 

 
5 

100% 

Intervenientes na decisão   
Participantes 

(N=5) 
Para si Divulgação da 

escola 
Amigos 

 
3 
2 

 
60% 
40% 

Para os colegas 
com DID 

Não sabem 5 100% 

Dificuldades sentidas/apoio alunos com DID   
Participantes 

(N=5) 
Dificuldades 

sentidas  
Educação à 

distância 
 
5 

 
100% 

Apoio Professores e 
colegas 

Não pedem 
ajuda 

Professores e 
DT 

3 
 
 
1 
 
1 

60% 
 
 

20% 
 

20% 
 

Os delegados de turma entrevistados referem (100%) que tanto eles como os alunos com 

DID, escolhem esta escola do ensino profissional para aprender uma profissão. 

As dificuldades sentidas pelos colegas com DID, para 100% dos delegados de turma, 

devem-se essencialmente à educação à distância, tinham mais dificuldade para perceber 

o que lhes era pedido, levando-os a deixar alguns módulos/UFCD por realizar. 

No entendimento dos delegados de turma o apoio para ultrapassar as dificuldades dos 

alunos com DID, para 60% foi dado pelos professores e colegas, para 20% pelos 

professores e diretor de turma e para os restantes 20% não pedem ajuda.  

As práticas do ensino profissional foram analisadas em sete subcategorias, de igual forma 

como nas entrevistas aos alunos com DID, nomeadamente aprender uma profissão, 

arranjar emprego com mais facilidade, ser bem sucedido no ensino-aprendizagem, ser 

mais fácil do que no ensino regular, ter um caráter mais prático, ter mais trabalhos de 

grupo e ficar preparado para prosseguir estudos, como podemos observar no quadro 14. 
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Quadro 14 – Práticas do ensino profissional (delegados de turma) 

Práticas do ensino profissional  
Aprender uma profissão Frequê

ncia 
Percentage

m 
Participantes 

(N=5) 
Aprender uma profissão 5 100% 

Arranjar emprego com mais facilidade   
Participantes 

(N=5) 
Arranjar emprego com mais facilidade 

 
5 
 

100% 

Ser bem sucedido no ensino-aprendizagem   
Participantes 

(N=5) 
Bem sucedidos no ensino- 

aprendizagem 
Com módulos por realizar 

 
3 
2 

 
60% 
40% 

Ser mais fácil do que no ensino regular   
Participantes 

(N=5) 
É mais fácil abrangente a todos os 

alunos 
 
5 

 
100% 

Ter um caráter mais prático   
Participantes 

(N=5) 
Mais prático 

 
5 100% 

Tem mais trabalhos de grupo   
Participantes 

(N=5) 
Menos trabalhos de grupo em pandemia 5 100% 

Ficar preparado para prosseguir estudos   
Participantes 

(N=15) 
Ficamos todos preparados, mas os 
alunos com DID, não manifestam 

vontade 

 
 
5 

 
 

100% 
 

Os delegados de turma entrevistados são unânimes nas suas respostas, consideram a 

prática do ensino profissional, aprender uma profissão, arranjar emprego com mais 

facilidade, ser mais fácil no ensino profissional do que no ensino regular abrangente a 

todos os alunos, os cursos profissionais têm um caráter mais prático favorecendo os 

alunos com DID, em tempo de pandemia os trabalhos de grupo são menos e que ficam 

todos preparados para prosseguir estudos, no entanto os alunos com DID não manifestam 

essa vontade.  

No que diz respeito ao sucesso na aprendizagem, os delegados de turma referem que 60% 

dos alunos com DID são bem sucedidos na aprendizagem, são como os outros, embora 

lhes seja exigido menos, o que leva a que todos tenham sucesso, ainda assim 40% referem 

que os alunos com DID têm módulos por realizar. 
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A avaliação da satisfação e expetativa subdividiu-se em cinco subcategorias, 

nomeadamente: Heteroavaliação de práticas e comportamentos (empenho, interesse pelos 

conteúdos da formação, comportamento, assiduidade); Conhecer as expetativas iniciais 

versus situação atual; Satisfação com os conhecimentos teóricos (Insuficiente, Suficiente, 

Bom, Muito Bom, Excelente); Satisfação com os conhecimentos práticos (Insuficiente, 

Suficiente, Bom, Muito Bom, Excelente). Níveis de satisfação do curso (Insuficiente, 

Suficiente, Bom, Muito Bom, Excelente), como podemos observar no quadro 15. 

Quadro 15 – Avaliação da satisfação e expetativa dos colegas com DID 

Avaliação da satisfação e expetativa  
Heteroavaliação Frequênc

ia 
% 

Participante
s (N=5) 

Os colegas com DID têm interesse pela 
formação, não faltam e não há mau 

comportamento; 
Falta de empenho e muitas faltas, 
comportamentos que têm que ser 

repreendidos; 
Diminuição do empenho e participação, 

mais faltas com as aulas síncronas. 

 
3 
 
 
 
1 
 
1 

 
60% 

 
 
 

20% 
 

20% 
Expetativas iniciais versus situação atual   

Participante
s (N=5) 

Têm dificuldade em responder, mas pelo 
que dizem e forma como encaram o dia a 
dia, pensam que sim. Os alunos com DID 

afirmam estar muito satisfeitos por estarem 
integrados na turma a tempo inteiro. 

 
 
5 

 
 

100% 

Níveis de satisfação do curso   
Participante

s (N=5) 
Suficiente. 5 100% 

Satisfação com os conhecimentos teóricos   
Participante

s (N=5) 
Suficiente 5 100% 

Satisfação com os conhecimentos práticos   
Participante

s (N=5) 
Excelente 5 100% 

 

Quando questionados a fazer uma heteroavaliação de práticas e comportamentos dos 

alunos com DID, no que diz respeito ao interesse pelos conteúdos da formação, 

comportamento e assiduidade, 60% referem que os colegas com DID têm interesse pela 

formação, não faltam e não são mal comportados, para 20% têm falta de empenho e 

participação, faltam muito e comportamentos que têm que ser repreendidos e para os 
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restantes 20% é reconhecida uma diminuição de empenho e participação em tempo de 

pandemia e mais faltas nas aulas síncronas. 

Mediante a avaliação da satisfação e expetativa dos colegas com DID, realizada pelos 

delegados de turma, são unânimes em considerar que as expetativas iniciais 

correspondem à situação atual, o que embora tenham dificuldade em afirmar, inferem 

através do que dizem e da forma como encaram o dia a dia escolar, os níveis de satisfação 

do curso e os conhecimentos teóricos são Suficientes sendo em contrapartida a satisfação 

com os conhecimentos práticos Excelente. Os delegados de turma referem que os alunos 

com DID afirmam estar muito satisfeitos por estarem integrados na turma a tempo inteiro. 

No sentido de obter informação complementar, solicitou-se aos delegados de turma, o 

que mais gostavam de dizer sobre os seus colegas com DID, conforme podemos observar 

no próximo quadro. 

Quadro 16 – Informação complementar 

 
Informação complementar 

O que mais gostava de dizer sobre os colegas com DID Freq
uênc

ia 

Percentage
m 

(%) 
Participantes (N=5) 

 
- “Não tenho muito a dizer…todos somos 
bons em alguma coisa…às vezes o mais 
difícil é saber o que é…” 
- “São pessoas como as outras, também 
querem ter trabalho e ser independentes…a 
maior parte ter a sua própria família” 
- “São tão iguais a todos…que me esqueço 
que são alunos com dificuldades” 
- “Já foram muito discriminados…por isso 
nem sempre é fácil integrarem-se na escola, 
embora nesta escola, não seja hábito fazer 
bullying…” 
- “Que devem aproveitar as oportunidades 
que lhe são dadas, para aprenderem uma 
profissão e serem felizes” 

 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 

20% 
 
 

20% 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 

20% 
 

Com opiniões muito distintas, os delegados de turma, responderam todos de forma 

diferente, com um peso de 20% em cada resposta dada como podemos ver no quadro 

acima. Assim para os delegados de turma, das turmas frequentados pelos colegas com 
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DID, “…todos somos bons em alguma coisa… o mais difícil é saber o que é”, “São 

pessoas como as outras, também querem ter trabalho e ser independentes…a maior parte 

ter a sua própria família”, “São tão iguais a todos…que me esqueço que são alunos com 

dificuldades”, “Já foram muito discriminados…por isso nem sempre é fácil integrarem-

se na escola, embora nesta escola, não seja hábito fazer bullying…”, “Que devem 

aproveitar as oportunidades que lhe são dadas, para aprenderem uma profissão e serem 

felizes”. 
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3.8 Observação direta 
 

A observação direta foi realizada, para os alunos com DID, durante a entrevista, em sala 

de aula e nos intervalos. 

Durante a entrevista, procurou-se observar a postura do aluno e a forma como respondeu. 

Em sala de aula, foi sobretudo observada a autonomia e a interação global com o professor 

e colegas. Enquanto nos intervalos, foi observada a sua interação com os colegas. 

Quadro 17 – Observação direta 

Observação direta 
  Frequ

ência 
Percenta

gem 
(%) 

Participant
es (N=15) 

 

Entrevista Muito tímido sempre de cabeça baixa; 
Responde com entusiasmo e fluidez de 
raciocínio; 
Responde às questões, muito passivo 
pouco entusiasmo, não esboça 
sentimentos; 
Responde pausadamente sem grande 
entusiasmo; 
Fala com reservas mas responde a todas 
as questões; 
Pouco expressivo, tem que ser 
estimulado para responder. 

1 
 
8 
 
 
3 
 
1 
 
1 
 
1 

6,7% 
 

53,3% 
 
 

20% 
 

6,7% 
 

6,7% 
 

6,7% 
Sala de 
aula 

Não realiza as tarefas, fica à espera de 
ajuda do professor e colegas; 
Realiza as tarefas com autonomia, 
solicita apoio de colegas e professor; 
Realiza as tarefas com pouca autonomia, 
fica à espera que os colegas façam; 
Não realiza as tarefas, mesmo quando 
obtêm apoio do professor e colegas. 

 
1 
 

11 
 
2 
 
1 

 
6,7% 

 
73,3% 

 
13,3% 

 
6,7% 

Intervalos Está com colegas e interage; 
Fica sozinho, não interage com colegas; 
Está com os colegas, mas não interage; 
Interage apenas com um ou dois colegas. 

10 
1 
2 
2 

66,7% 
6,7% 
13,3% 
13,3% 
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Durante a entrevista 53,3% dos participantes responde com entusiasmo e fluidez de 

raciocínio, 20% responderam às questões, passivamente, pouco entusiasmo, sem esboçar 

sentimentos, 6,7% respondeu pausadamente sem grande entusiasmo, 6,7% falou com 

reservas mas respondeu a todas as questões, 6,7% foi pouco expressivo, teve que ser 

estimulado para responder, 6,7% respondeu muito timidamente e sempre de cabeça baixa.  

Quando observados em sala de aula, 73,3% realizam as tarefas com autonomia, solicitam 

apoio de colegas e professor quando necessário, 13,3% realizam as tarefas com pouca 

autonomia, ficam à espera que os colegas façam; 6,7% não realiza as tarefas, mesmo 

quando obtêm apoio do professor e colegas, 6,7% não realiza as tarefas, fica à espera de 

ajuda do professor e colegas. 

Ao observar os alunos com DID nos intervalos, 80% está com colegas e interage, embora 

destes 13,3% interage apenas com um ou dois colegas, 13,3% está com colegas mas não 

interage, 6,7% fica sozinho, não interage com colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

4. Análise e discussão dos resultados 
 

Depois da apresentação e análise detalhada dos resultados, importa refletir criticamente 

sobre os mesmos, tendo em conta todas as informações recolhidas ao longo do estudo.  

Ao mesmo tempo, será estabelecido sempre que possível, um paralelismo com os 

principais autores que constituem um referencial para a investigação. 

Analisados os documentos orientadores da escola, o Projeto Educativo e o Plano de 

Melhoria, podemos inferir, a nível macro, conforme Projeto Educativo (2019/2022, p. 4) 

que a escola profissional onde decorre o estudo pretende ser “… uma escola aberta onde 

os alunos, professores encarregados de educação, empresas e instituições de ensino 

superior possam interagir e proporcionar uma visão da sociedade, do mercado de trabalho 

e a importância de prosseguimentos de estudos...” a existência de um claro indicador da 

forte preocupação com a construção de uma escola inclusiva. 

Esta visão de escola inclusiva, ganha particular fundamentação quando consultado o 

portefólio de parcerias e protocolos estabelecidos com a comunidade, nomeadamente 

empresas, instituições e câmara municipal, as quais colaboram ativamente na formação 

dos alunos, tendo como foco o sucesso educativo.  

No decorrer do estudo, o país e o mundo viu-se assolado com a pandemia Covid-19, 

abruptamente as aulas letivas presenciais foram suspensas a 16 de março de 2020, várias 

foram as inquietações iniciais, inúmeras as dúvidas e questões levantadas. Como vai ser 

com o apoio pedagógico para os que mais precisam? Que recursos disponíveis? Como 

será feita a avaliação dos alunos? Entre outras questões. Para este estudo em particular, 

como será feita a recolha dos dados? 

De acordo com os princípios orientadores estabelecidos pelo Ministério da Educação 

(2020, p. 1) “Cabe a cada escola, em função da fase em que se encontra e da sua realidade, 

refletir sobre os princípios apresentados e desenvolver o seu Plano de Educação à 

Distância, encontrando as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo 

dos alunos”. 

Estabelecer este plano de Educação à Distância, foi o primeiro desafio que se colocou às 

escolas, no entanto é necessário, tal como referido pelo Ministério da Educação (2020) 
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 … chegar a todos os alunos, bem como a boa prossecução dos objetivos estabelecidos 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens 

Essenciais, recorrendo aos meios necessários para tal. Quando se concebe o plano para 

todos os alunos, este deve ter em conta os princípios já existentes no desenho de 

medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da 

educação inclusiva (p. 2). 

O distanciamento físico de facto passou a existir, fisicamente estamos mais isolados, mas 

em termos sociais começamos a estar mais próximos, tendo aqui a tecnologia um peso 

fundamental. 

Para além de professora, como coordenadora da equipa multidisciplinar, atrevo-me a 

dizer, que a tecnologia foi preciosa no combate à ansiedade, promovendo uma rede social 

muito compacta, foram criados grupos nas redes sociais para todas as turmas, começaram 

a ser utilizadas plataformas como por exemplo o Zoom e o Teams, as aulas síncronas e o 

trabalho assíncrono passou a fazer parte do processo educativo.  

De facto sentiu-se um efeito angustiante, de incertezas, no entanto o processo de ensino 

/aprendizagem assente na operacionalização do conceito de escola inclusiva, continuou a 

ser um desafio na formação destes jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais. Fez-se um levantamento dos meios informáticos disponíveis em cada 

família e elaborou-se um plano de ação para garantir o acesso à educação à distância para 

todos. 

O papel dos professores e dos diretores de turma revelou-se fundamental, a educação 

inclusiva exige diferenciação pedagógica, mais do que nunca tornou-se emergente 

respeitar os ritmos de aprendizagem, as características individuais e meio social/familiar 

em que cada um está inserido.  

Os pais/encarregados de educação tornaram-se os melhores aliados neste processo, 

permitiram perceber melhor o sentimento de cada aluno, os seus receios, as suas 

motivações as suas expetativas quanto ao processo de ensino e aprendizagem, o que sem 

dúvida com o ensino à distância ficaram condicionadas. 
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A discussão dos resultados, revelam as principais evidências empíricas retiradas deste 

estudo, indo ao encontro dos objetivos estabelecidos, devem ser utilizados para melhorar 

continuamente as estratégias de ensino e aprendizagem. 

Tendo sempre presente, e concordando com EADSNE (2013, p.11) “… cada cidadão 

deve estar equipado com as competências necessárias para viver e trabalhar na sociedade 

da informação e que deve ser dada uma atenção especial às pessoas com incapacidades 

(Conselho Europeu de Lisboa: 2000) ”. 

Considerando em cada passo, tal como aconteceu no presente estudo, a utilização dos 

dados obtidos com vista à melhoria contínua, deve ter sempre atenção a proteção de 

dados, respeitando a privacidade e o anonimato de cada um dos alunos. 

A análise e discussão dos resultados é apresentada com referência aos objetivos 

formulados para o estudo. 

 

Objetivo 1. Caracterizar os alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

que frequentam os cursos profissionais na escola onde decorre o estudo 

Os alunos com DID apresentam idades compreendidas entre os 16 e 21 anos, salientando 

que 87% têm 16 e 17 anos, o que por consulta de documentos de caracterização das turmas 

que frequentam a escola onde decorre o estudo corresponde a percentagem semelhante. 

A média de idades dos alunos com DID é 17,6. 

Os delegados de turma entrevistados, do sexo masculino, com experiência no cargo, têm 

idades compreendidas entre os 17 e 20 anos de idade, apresentam uma média de idades 

de 18 anos, similar aos alunos com DID. Embora os DT nunca tivessem tido apoio da 

educação especial, referem saber que o objetivo é “…ajudar os que têm mais 

dificuldades”.  

Os alunos com DID estão distribuídos pelas áreas de formação, 73,3% em Restaurante 

Bar e Cozinha Pastelaria e 27,7% nas Ciências Informáticas. Todos residem em áreas 

urbanas. 

Por comparação com os delegados de turma, as áreas de formação são em percentagem 

semelhante 80% em Restaurante Bar e Cozinha Pastelaria e 20% nas Ciências 

Informáticas. 
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Através da análise documental, de listas que fazem parte dos documentos internos à 

escola não publicados, a preferência pela frequência da área de formação Restaurante Bar 

e Cozinha Pastelaria dos alunos com DID, é expressivamente superior (73,3%) em 

comparação com a percentagem de alunos que frequentam a escola onde decorre o estudo 

(aproximadamente 50%). 

Relativamente à área de residência a generalidade dos alunos com DID e delegados de 

turma, residem em áreas urbanas. Por consulta dos resultados preliminares do Censos de 

2021, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, é definido como critério de 

residência em área urbana, desde que a densidade populacional seja superior a 500 

habitantes.  

No que diz respeito à percentagem de alunos com DID, por género, segue a mesma 

tendência da publicação sobre o Estado da Educação em 2019, pelo Conselho Nacional 

de Educação (2020) em que, os jovens inscritos matriculados (%) por sexo e nível de 

educação, no ensino secundário em Portugal no ano de 2018/2019, não evidenciando uma 

diferença significativa entre géneros, embora o género masculino tenha uma percentagem 

acima de 50% e o género feminino abaixo. No ensino secundário em Portugal no ano de 

2018/2019, 59,4% homens e 49,6% mulheres, sendo os alunos com DID, 46,7% do 

género feminino e 53,3% do género masculino. 

No que diz respeito ao contexto familiar, 73,3% dos alunos com DID, vivem com o 

pai/padrasto e a mãe, e irmãos com menos de 12 anos, 20% apenas com a mãe e apenas 

um aluno, correspondendo a 6,7% vive numa instituição. 

Ao nível das habilitações académicas/escolaridade dos progenitores e/ou agregado 

familiar denotam-se níveis de escolaridade inferiores aos frequentados pelos alunos com 

DID. Após a conclusão do curso, terão a o mesmo nível escolar que apenas 20% das mães. 

Nenhum pai/padrasto tem o secundário completo. 

O nível de escolaridade dos elementos do contexto familiar, apenas 20% das mães com o 

ensino secundário, é expressivamente mais baixo do que os dados divulgados pelo 

Conselho Nacional de Educação (2020, p.12), em que “… mais de metade da população 

ativa residente em Portugal (76,1%) completou, pelo menos o ensino secundário em 

2019”. 

Para a caracterização escolar dos alunos com DID, que frequentam a escola profissional 

onde decorre o estudo foi ainda considerada a sua formação escolar, de referir que 93,3% 
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já tinham sido apoiados, 73,3% no 1º ciclo e 20% no 2º ciclo. Apenas um aluno 

correspondendo a 6,7% nunca tinha sido apoiado pelo ensino especial. 

Dos alunos apoiados pela educação especial, 53,3% ficaram na turma com os seus 

colegas, e um número muito expressivo, 40% foram apoiados fora da sala de aula. Um 

aluno, correspondendo a 6,7%, nunca foi apoiado. Na escola que frequentam, todos 

integram a turma a tempo inteiro. 

A Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC, 2018, p.2) entre 

2016/2017 e 2017/2018, refere que 14% dos alunos com necessidades educativas 

especiais e com Programa Educativo Individual, não se encontram a tempo inteiro na 

turma com os seus colegas, sendo apoiados nas unidades especializadas. Estes dados 

referem-se a todos os graus de ensino, não sendo particularizado o ensino profissional, 

sendo ainda referido que estes alunos não estão a cumprir “… o currículo escolar 

correspondente ao ano de escolaridade em que se encontram matriculados”. 

Os alunos com DID fizeram a sua autoavaliação no que diz respeito às dificuldades de 

aprendizagem, distribuídas da seguinte forma, 20% dos alunos referem ter dificuldades 

em tudo, 20% considera não ter dificuldades, trata-se falta de motivação, 13,3% falta de 

concentração, 13,3% dificuldade de relacionamento com os colegas, 13,3% não sabe 

identificar as dificuldades, 6,7% não percebia o que estava escrito, 6,7% matemática e 

escrita, 6,7% escrever. 

As dificuldades de aprendizagem identificadas pelos alunos com DID, incluem para 20% 

falta de motivação, independentemente da sua origem, pela inadequação do método de 

ensino ou pela vontade de aprender, não sendo porém fácil perceber os seus interesses e 

distinguir a separação entre a motivação para a ação e as suas próprias dificuldades de 

aprendizagem, conforme sublinham Lourenço e Paiva (2010). 

Para além das dificuldades sentidas, quando questionados acerca das coisas importantes 

aprendidas na escola, 53,3% refere não conseguir identificar, 13,3% aprenderam “muito 

pouco ou “nada” e os restantes 33,3% identifica os conteúdos de matemática, leitura e 

escrita, comportamento, proteção do ambiente e aprender a “ser alguém na vida” como 

coisas importantes aprendidas na escola. 

Por observação direta durante a aplicação da entrevista 53,3% dos alunos com DID 

responde com entusiasmo e fluidez de raciocínio, 20% responderam às questões, 
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passivamente, pouco entusiasmo, sem esboçar sentimentos, 6,7% respondeu 

pausadamente sem grande entusiasmo, 6,7% falou com reservas mas respondeu a todas 

as questões, 6,7% foi pouco expressivo, teve que ser estimulado para responder, 6,7% 

respondeu muito timidamente e sempre de cabeça baixa. Por comparação com os dados 

constantes no processo dos alunos, o facto de responderem passivamente, timidamente e 

com fraca expressão de sentimentos deve-se a traços de personalidade e não propriamente 

à situação de entrevista em si. 

 

Objetivo 2. Identificar as motivações e expetativas dos alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, que ingressaram nos cursos profissionais da escola 

em análise 

Identificar e conhecer a motivação e expetativa dos alunos com DID é essencial para a 

criação de estratégias de combate ao insucesso escolar. 

Como explicam Lourenço e Paiva (2010, p. 133) “A motivação do aluno é uma variável 

relevante do processo ensino/aprendizagem, na medida em que o rendimento escolar não 

pode ser explicado unicamente por conceitos como inteligência, contexto familiar e 

condição socioeconómica”. 

Para melhor perceber as motivações e expetativas dos alunos com DID, foram 

questionados acerca das aprendizagens que mais e menos gostaram. 

No que diz respeito às aprendizagens de que mais gostaram, 46,7% referem ter gostado 

de aprendizagem de “… matérias”, “… inglês”, “… ler”, enquanto 26,7% fazem menção 

ao relacionamento interpessoal, ao fazer amizades/amigos na escola, 20% dizem gostar 

na escola no geral e 6,7% “não gostou de nada”. 

Relativamente às aprendizagens que menos gostaram na escola, os alunos com DID, 

afirmaram o seguinte: 26,7% de fazer testes; 20% de ter “alcunhas”, serem gozados e das 

brincadeiras infantis dos colegas; 13,3% ter aulas à parte do grupo turma; 13,3% 

discriminação por parte de colegas e professores devido ao seu ritmo de trabalho mais 

lento; 13,3% aulas teóricas muito expositivas, onde não aprendiam a “fazer nada” e 

aquelas em que “…os professores estavam sempre a falar”; 6,7% Língua Estrangeira e 

6,7% visitas de estudo. 
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Com base nas preferências e vontades dos alunos, cabe à escola analisar, compreender e 

criar uma cultura educacional que responda às suas expetativas e motivações. De acordo 

com o estudo da Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial 

(EADSNE, 2013), é relevante o papel de liderança no estabelecimento de políticas 

inclusivas,  

… onde as diferenças entre os alunos sejam consideradas uma parte “normal” da 

cultura educacional e de criar um clima de motivação e de compromisso. A liderança 

eficaz será “distribuída”, num movimento de cima para baixo, através de uma 

abordagem de trabalho de equipa e da resolução colaborativa de problemas (p. 7). 

A motivação e expetativa foi analisada em várias subcategorias, entre elas, as razões pelas 

quais escolheram a escola atual, as dificuldades sentidas e os motivos que levaram à 

escolha. 

A razão pela qual os alunos com DID, escolheram a escola atual foi para 73,3% “aprender 

uma profissão”, 6,7% “para aprender uma profissão e ser mais fácil”, 6,7% por a escola 

ter “atividades mais práticas”, 6,7% por ser mais perto da residência e 6,7% não tiveram 

opção de escolha, foi uma imposição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e do 

Tribunal. De acordo com os resultados obtidos, 80% dos alunos referem escolher a escola 

para aprender uma profissão. Os motivos que levaram à escolha foram para 66,7% 

aprender uma profissão, para 20% ser mais prático e para 13,3% devido às matérias serem 

mais interessantes e mais fáceis. 

Podemos inferir que as razões que se prendem com a escolha para 86,7% dos alunos, têm 

a ver com o caráter prático do ensino profissional, nomeadamente o “aprender uma 

profissão” e “atividades mais práticas”, concordando com Scacchetti e Rufini (2014, p. 

304) “A provável explicação para essa qualidade motivacional, hipoteticamente, deve-se 

à principal característica do Ensino Técnico, em que para maior parte dos estudantes, a 

escolha da área se deve ao interesse e à experiência prévia”. Para além do ensino 

ministrado dedicar “… boa parte da ementa das disciplinas às atividades práticas”, 

diferindo do ensino regular “…pela utilização de laboratórios de ensino, proporcionando 

aos estudantes maior interação entre a teoria e a prática.”. 
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Para os delegados de turma as razões de escolha desta escola profissional, são para 

aprender uma profissão, considerando que os seus colegas com o DID, o fizeram pela 

mesma razão. 

As dificuldades sentidas ao longo do percurso escolar e que levaram a escolher esta 

escola, onde frequentam um curso do ensino profissional, são para 33,3% por falta de 

interesse pelas matérias, para 26,7% por não aprenderem como os colegas e estarem numa 

escola pouco sensível aos problemas dos alunos e aos seus ritmos de aprendizagem, para 

20% por serem matérias muito difíceis, muito teóricas e com muitas coisas para decorar, 

enquanto 6,7% referem não terem aprendido nada, nem sequer uma profissão, 6,7% por 

não serem aceites pelos colegas e por fim, 6,7% refere não ter tido qualquer dificuldade. 

Na escola atual, dos alunos com DID 33,3% referem não ter dificuldades, tudo é mais 

fácil. Para os restantes as dificuldades distribuem-se, 20% devido à pandemia, não têm 

internet em casa, 13,3% ficar o dia todo fora da sua casa, 13,3%, sem professor de apoio, 

ter aulas com o grupo turma 13,3%, ser controlado pela diretora de turma 6,7% e com a 

mesma percentagem o ter professores exigentes. 

De acordo com o Conselho Nacional de Educação (2020, p. 69), acerca do Estado da 

Educação 2019, a partir do Relatório Nacional, com base no estudo internacional, 

International Compute rand Informational Literacy Study (ICILS), Portugal “…é um dos 

países que enfrentam maiores dificuldades na disponibilização de recursos digitais 

eficazes para o ensino/aprendizagem”… Nesta escola e no sentido de colmatar as 

dificuldades sentidas, todos os alunos sem exceção tiveram acesso aos meios informáticos 

necessários em período de pandemia, aqueles a quem a família não permitia o acesso 

foram disponibilizados pela escola. A motivação para se tornarem mais autónomos e bem 

sucedidos, aprendendo uma profissão, leva-os a fazer a sua inscrição numa escola 

profissional, aprender uma profissão a prioridade destes alunos.  

Por sua vez, Scacchetti e Rufini (2014) sustentam que, 

O constructo da motivação responde pelo esforço e pelo engajamento do aluno nas 

atividades de sala de aula, assim o Ensino Técnico Profissional aponta sua efetividade, 

principalmente por promover um ambiente escolar no qual a curiosidade, a autonomia 

e o pertencimento são estimulados (p. 303). 



112 
 

Os delegados de turma consideram que as dificuldades sentidas pelos alunos com DID, 

se devem essencialmente à educação à distância. 

Os alunos com DID, para ultrapassar as dificuldades sentidas 66,7% contam com a ajuda 

dos professores, diretor de turma e psicóloga, com igual percentagem 6,7% para os 

professores e colegas, professores e mãe, professores e empregadas de bar, diretor de 

turma e pais, colegas.  

Enquanto os delegados de turma consideram que o apoio para ultrapassar as dificuldades 

dos alunos com DID, para 80% deve-se a professores, colegas e diretor de turma, para 

20% não pedem ajuda. 

Tal como afirma Bell (1997), a observação revela características de grupos ou indivíduos 

que de outra forma seria impossível confirmar, assim por observação direta, quando 

observados em sala de aula, a ajuda de professores e colegas para ultrapassar as 

dificuldades é evidente, 73,3% realizam as tarefas com autonomia, solicitam apoio de 

colegas e professor quando necessário. Os restantes alunos, 13,3% realizam as tarefas 

com pouca autonomia, ficam à espera que os colegas façam; 6,7% não realiza as tarefas, 

mesmo quando obtêm apoio do professor e colegas, 6,7% não realiza as tarefas, fica à 

espera de ajuda do professor e colegas.  

Relativamente às expetativas quanto ao futuro, 66,7% querem trabalhar na área do curso 

que estão a frequentar, 33,3% não sabe e 6,7% pretende prosseguir estudos. Verifica-se 

uma tendência inversa comparativamente, com o Conselho Nacional de Educação (2020, 

p. 56), em “…Portugal, perto de 75% dos alunos …manifestaram intenção” de ingressar 

no ensino superior, “sendo um dos países que regista percentagens mais elevadas”. 

 

Objetivo 3. Compreender a influência dos diversos intervenientes na decisão pelo 

ingresso 

Decidir quanto à escolha de um curso ou de uma profissão é uma tarefa difícil para jovens, 

sobretudo porque estão numa fase da sua vida onde questionam valores e pensamentos, 

numa descoberta constante de conhecimento de si próprios. 

De acordo com Costa (2010, p. 54), são várias as influências que condicionam a opção 

de escolha de uma profissão “… o meio social, as condições económicas e culturais, a 

família, os fatores psicológicos e até a política educativa do país”. 
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Face a todos estes elementos de influência, os intervenientes que se podem considerar na 

decisão pelo ingresso de um curso profissional são, a família, os amigos, os 

professores/equipa multidisciplinar e as ações de divulgação promovidas pelas Escolas 

Profissionais.  

Os intervenientes na decisão de escolha da escola, 33,3% são amigos, com igual peso de 

20% são o professor do ensino especial, a família e a divulgação pela escola que 

frequentam, enquanto 6,7% correspondendo a um aluno foi a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens/Tribunal. 

Apesar dos amigos serem considerados por 33,3% dos alunos, um dos intervenientes 

decisivos em termos de influência na escolha é a família. Em concordância com Soriano 

(2006, p.29) “A família deve estar totalmente envolvida; Expressar expectativas; 

Contribuir para um ambiente encorajante; Apoiar o seu filho/filha respeitando a sua 

autonomia”. 

Para 20% dos alunos inquiridos o professor do ensino especial foi interveniente na decisão 

de ingresso nesta escola do ensino profissional, para estes em particular e para os 

professores no geral é necessário acreditar na validade e potencialidade dos cursos 

profissionais. 

Os delegados de turma entrevistados, consideram apenas como intervenientes na decisão 

de ingresso nesta escola profissional, a divulgação promovida pela escola (60%) e os 

amigos (40%). Relativamente aos colegas com DID, não conseguem emitir opinião 

acerca dos intervenientes na sua decisão. 

Como Costa (2010) defende, para que o trabalho dos professores seja profícuo junto dos 

alunos há que ter outros cuidados,  

Quem recebe uma turma do ensino profissional não pode fingir que esta é igual às 

outras e fazer o que faz com as do ensino regular, mesmo que a sua disciplina não seja 

técnica. Os programas e as metodologias dos cursos profissionais são diferentes, 

porque o público-alvo também o é e deve ser respeitado nessa diferença (p. 56). 

Independentemente dos intervenientes na decisão de ingresso, família, amigos, 

professores, divulgação promovida pela escola ou instituições, concordando com Costa 

(2010, p. 54) os alunos que chegam ao “… ensino profissional após o 9º ano têm, na 
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realidade percursos escolares, motivações e atitudes muito diversas que condicionam o 

seu sucesso e a sua futura integração na vida ativa.”. 

Na legislação atual (Ministério de Educação, 2018, p. 44), a equipa multidisciplinar, com 

o professor de educação especial parte integrante da mesma, surge no âmbito do apoio à 

educação inclusiva, “…de composição diversificada, constitui um recurso educacional 

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

participada dos intervenientes no processo educativo”. 

A equipa multidisciplinar tem ao mesmo tempo, entre outras atribuições o papel de 

sensibilizar para uma educação inclusiva, tal como é referido pelo Ministério de Educação 

(2018): 

Assegurar uma escola verdadeiramente inclusiva, não é apenas aceitar toda a 

diversidade dos alunos. Implica, planeamento, envolvimento, trabalho colaborativo 

entre profissionais e entre estes e as famílias, desenvolvimento nos alunos em concreto 

e na comunidade educativa em geral, um verdadeiro sentido de pertença (p. 45). 

De acordo com o estudo da Agência Europeia para o desenvolvimento da Educação 

Especial (EADSNE, 2013, p. 7) para além do compromisso de inclusão, as equipas 

multidisciplinares colaboram na construção do projeto de vida e consequentes escolhas, 

pelo que devem dotar-se de papéis “…claros… adotar uma abordagem de trabalho em 

equipa e cooperar na melhoria da comunicação interna (trabalho a pares, conversas 

informais, colaboração na resolução de problemas, etc.) e na comunicação externa com 

outros serviços”. 

 

Objetivo 4. Caracterizar as práticas e comportamentos dos alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais que frequentam os cursos profissionais nesta escola  

As práticas do ensino profissional analisadas em sete subcategorias, aprender uma 

profissão, arranjar emprego com mais facilidade, ser bem sucedido no ensino-

aprendizagem, ser mais fácil do que no ensino regular, ter um caráter mais prático, com 

mais trabalhos de grupo e preparar para o prosseguimento de estudos, observam o que os 

alunos consideram ser o ensino na escola que frequentam. 
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Para uma maioria expressiva dos alunos com DID, 86,7% consideram ser mais fácil 

arranjar emprego ao mesmo tempo ser mais fácil do que no ensino regular, verificando-

se unanimidade no que diz respeito a aprender uma profissão. 

Os delegados de turma entrevistados são unânimes nas suas respostas, consideram a 

prática do ensino profissional, aprender uma profissão, arranjar emprego com mais 

facilidade, ser mais fácil e mais prático no ensino profissional do que no ensino regular 

abrangente a todos os alunos.   

Por outro lado, 60% dos alunos com DID, consideram ficar preparados para prosseguir 

estudos, 33,3% não sabe e 6,7% refere não ficar preparado. Por outro lado, os delegados 

de turma consideram que todos os alunos ficam preparados para prosseguir estudos, 

apesar dos alunos com DID, não manifestarem essa vontade. 

Os cursos profissionais de nível secundário são de dupla certificação, escolar e 

profissional, tornando possível optar no pós secundário, pela integração no mundo de 

trabalho ou pelo prosseguimento de estudos.  

De acordo com a Portaria 235-A/2018, os objetivos dos cursos profissionais encontram-

se explanados no Art.º 5º, 

Os cursos profissionais visam proporcionar aos alunos uma formação profissional 

inicial e aprendizagens diversificadas, de acordo com os seus interesses, com vista ao 

prosseguimento de estudos e ou à inserção no mercado do trabalho, procurando, 

através dos conhecimentos, capacidades e atitudes trabalhados nas diferentes 

componentes de formação, alcançar as áreas de competências constantes do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (4342 (3-4)). 

Tal como refere Costa (2010) o ensino profissional contribui para a formação integral do 

jovem, em igualdade com os alunos do ensino secundário regular, para além de facilitar 

os contactos com o mundo do trabalho e a experiência profissional. 

Quanto ao sucesso no ensino-aprendizagem, os alunos com DID, 46,7% consideram ser 

bem sucedidos. Os restantes 53,4%, embora 46,7% tenham módulos por realizar e 6,7% 

considerem ser tudo muito difícil, por consulta do processo dos alunos, nenhum excede 

10% dos módulos/UFCD por realizar, o que se torna de fácil recuperação. 
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Os delegados de turma referem que 60% dos alunos com DID são bem sucedidos na 

aprendizagem, são como os outros, embora lhes seja exigido menos, o que leva a que 

todos tenham sucesso, ainda assim 40% referem que os alunos com DID têm módulos 

por realizar. 

Conforme explicitado pela EADSNE (2013, p. 19) para garantir o sucesso, objetivo 

principal do Ensino e Formação Profissional, devem ser observadas as seguintes pré-

condições: “Confiança do aluno na possibilidade de gerir os desafios”, “Correspondência 

entre as exigências de qualificação do mercado de trabalho e as competências do aluno”, 

“Convicção dos empregadores de que as dificuldades decorrentes das NEE/incapacidades 

podem ser geridas”, “Abertura de uma vaga, na área geográfica, no momento em que o 

aluno está à procura de um emprego”; “Correspondência entre as oportunidades de 

emprego e os desejos e expectativas dos alunos”, “Conclusão com sucesso do EFP e 

transição efetiva para o mercado de trabalho aberto dos alunos com NEE/incapacidades”. 

No que diz respeito à subcategoria, ter mais trabalhos de grupo, foi dividida em período 

de pré-pandemia e pandemia, os alunos com DID consideram um decréscimo expressivo 

86,7%, contra o ser considerado por 80% existirem mais trabalhos de grupo na escola 

profissional em período anterior.  

Os delegados de curso consideram existirem menos trabalhos de grupo em período de 

pandemia, quando comparado com a pré-pandemia. 

Fomentar os trabalhos de grupo é uma prática que para além de fortalecer as relações 

entre os alunos favorece a aprendizagem cooperativa, concordando em pleno com Arends 

(2008) quando afirma que: 

 … um dos aspetos mais importantes da aprendizagem cooperativa é o de que o 

professor, ao ajudar a promover o comportamento cooperativo e ao desenvolver 

melhores relações grupais entre os alunos, está simultaneamente a ajudar os alunos na 

sua aprendizagem escolar (p. 344). 

 

As práticas do ensino profissional, acima descritas na escola onde decorre o estudo, 

contribuem para transmitir confiança aos intervenientes na transição da escola para o 

emprego, uma vez que, tal como refere Soriano (2002, p. 16), “… professores, pais, 

empregadores e público em geral subestimam as capacidades das pessoas com 
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deficiência”, sendo a cooperação “… muito importante para desenvolver uma visão 

realista das competências dos alunos em todos os setores da educação (Agência Europeia, 

1999), incluindo durante a transição para o trabalho”.  

 

Objetivo 5. Avaliar a satisfação e correspondência às expetativas iniciais dos alunos 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que frequentam os cursos 

profissionais  

A avaliação da satisfação e da expetativa foi analisada em sete subcategorias, a 

autoavaliação de práticas e comportamentos, as expetativas iniciais versus situação atual, 

razões do sucesso e os níveis de satisfação com o curso, os conhecimentos teóricos e 

práticos e expetativa face ao futuro. 

As expetativas iniciais correspondem à situação atual para 46,7% dos alunos, 6,7% afirma 

terem sido superadas as expetativas. Dos restantes 46,7%, 26,7% afirma não corresponder 

às expetativas e 20% pensava ser mais fácil. 

Os delegados de turma têm dificuldade em responder relativamente às correspondências 

das expetativas iniciais às atuais, no entanto pensam que correspondem, afirmam que os 

alunos com DID, estão muito satisfeitos por integrarem a turma. 

No que diz respeito às expetativas face ao futuro, 66,7% pretendem entrar no mercado de 

trabalho na sua área de formação, 33,3% ainda não sabe e para um aluno correspondendo 

a 6,7% espera prosseguir estudos. 

Os resultados obtidos pelos alunos com DID, quanto à expetativa de entrada no mercado 

de trabalho ou de prosseguimento de estudos, manifestam uma tendência expressiva 

virada para a entrada no mercado de trabalho, indo ao encontro, daquilo que se verificou 

para a generalidade dos alunos nos triénios 2014/2017e 2015/ 2018 na escola onde 

decorre o estudo, conforme podemos ver no quadro 18. 
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Quadro 18 – Mercado de Trabalho/Prosseguimento de Estudos 

Indicadores Resultados 
2014/2017 2015/2018 

Total no mercado de 
trabalho 

74,2 % 96,1% 

Total em prosseguimento 
de estudos 

24,2% 3,9% 

Fonte: Plano de Melhoria (2020, p.4) 

Através dos indicadores do Quadro de referência Europeu de Garantia da Qualidade para 

a Educação e Formação Profissional EQAVET (acrónimo de European Quality 

Assurance Reference Framework for Vocational Education and 

Training), estabelecidos no Plano de Melhoria (2020), o total de alunos a ingressar no 

mercado de trabalho e em prosseguimento de estudos após a conclusão do curso, apesar 

dos resultados irem ao encontro objetivos da União Europeia, devem ser criadas, 

 … condições que permitam aos alunos perspetivar o prosseguimento de estudos, 

através de um conjunto de ações que podem levar a essa melhoria. Nomeadamente, 

aumentar o número de contactos com os encarregados de educação, as sessões de 

divulgação com empresas e instituições de ensino. Devem ser consideradas ações de 

melhoria neste sentido, sessões de esclarecimento de entidades de ensino superior “in 

loco”, visita às entidades de ensino superior e participação em atividades, aumentar a 

frequência de aulas de apoio ao ensino superior, intensificação do apoio por parte do 

Gabinete de Orientação Profissional (p.5). 

São atribuições da escola informar, esclarecer e orientar os seus alunos, para que as suas 

expetativas quanto ao futuro sejam planeadas de uma forma consciente e esclarecida. De 

acordo com o Projeto educativo (2019/2022, p. 4) “Pretende-se uma escola aberta onde 

alunos, professores, encarregados de educação, empresas e instituições de ensino superior 

possam interagir e proporcionar uma visão da sociedade, do mercado de trabalho e a 

importância do prosseguimento de estudos, após o secundário”. 

Aos alunos com DID, foi solicitada autoavaliação de práticas e comportamentos, 

empenho, interesse pelos conteúdos da formação, comportamento e assiduidade. Para 
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80% dos alunos, tudo faz mais sentido, as matérias são mais interessantes, fazem os 

trabalhos solicitados com empenho, trabalham em grupo mesmo à distância, gostam mais 

da escola e do curso. Para 20% a pandemia fez diminuir o interesse, tiveram um 

decréscimo no empenho. 

Estes dados contrariam, a publicação do Conselho Nacional de Educação (2020 p.5) 

acerca do Estado da Educação 2019, a qual refere um “…crescente desgosto pela escola 

manifestado pelos alunos portugueses de 11, 13 e 15 anos, nos cerca de 20 anos da 

aplicação do estudo do Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) ”. São 

apontadas como causas deste crescente desgosto, as “ …aulas (pior só a comida dos 

refeitórios!). Apontam também como dificuldades na escola a matéria ser demasiada 

(87,2%), aborrecida (84,9%) e difícil (82%) e a avaliação ser stressante (77%) ”. 

No que diz respeito à assiduidade dos alunos com DID, 46,7% para além de gostarem dos 

conteúdos lecionados não faltam às aulas, 40% referem que a pandemia fez diminuir o 

interesse, apontando várias razões, a falta de internet, as condições da casa onde vivem e 

ainda porque consideram que os professores não explicam tão bem. Os restantes 13,3% 

gostam mais da escola, do curso, as matérias são mais interessantes, faltam muito por 

doença, o que por consulta do processo do aluno, não acontece só em tempo de pandemia. 

Os delegados de turma, fizeram uma heteroavaliação relativamente às práticas e 

comportamentos dos seus colegas com DID, 60% referem que os mesmos não faltam, não 

são mal comportados e têm interesse nos conteúdos da formação, para 20% têm falta de 

empenho e participação nas tarefas e que são necessárias repreensões no que diz respeito 

ao comportamento enquanto 20% refere que se verificou uma diminuição de empenho, 

participação e mais faltas em período de pandemia (nas aulas síncronas). 

Os níveis de satisfação no curso, dos alunos com DID, são para 46,7% Muito Bom, 26,7% 

Excelente e igualmente 26,7% Suficiente. Por análise de documentos que fazem parte do 

processo dos alunos, e ao mesmo tempo referido pelos delegados de turma entrevistados, 

a sua integração na turma a tempo inteiro com os colegas reflete-se como motivo de 

satisfação.  

A satisfação com os conhecimentos teóricos e práticos, dos alunos com DID, 40% Muito 

Bom para ambos, 33,3% Suficiente nos conhecimentos teóricos e Excelente nos 

conhecimentos práticos, 26,7% Excelente nos conhecimentos teóricos e Suficiente nos 

conhecimentos práticos. 
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Os delegados de turma, consideram por unanimidade, a satisfação com o curso e com os 

conhecimentos teóricos Suficiente, atribuindo à satisfação com os conhecimentos práticos 

Excelente. 

Na procura de informação complementar, os alunos com DID, estão satisfeitos com a 

vida no geral, sendo o grau de satisfação para 46,7% Excelente, para 33,3% Suficiente e 

para 26,7% Muito Bom. Conforme Conselho Nacional de Educação (2020, p. 5) acerca 

do Estado de Educação 2019 “… os jovens portugueses sentem-se globalmente satisfeitos 

com a vida, embora esse sentimento diminua à medida que se avança na idade e seja 

menor entre os alunos mais desfavorecidos”.  

Os alunos com DID inquiridos foram questionados acerca do que mais gostavam de dizer 

sobre si, a nível pessoal e futuro profissional, dos quais 60% referem querer trabalhar, ter 

a sua própria casa, constituir família, serem independentes, tratar a sua saúde, 33,3% 

ainda não sabe e os restantes 6,7% pretendem prosseguir estudos para mais tarde trabalhar 

e ter uma família. 

Na mesma perspetiva de obtenção de informação complementar, os delegados de turma, 

responderam todos de forma diferente ao que mais gostavam de dizer sobre os colegas 

com DID, mas em comum têm a perspetiva de que apesar das diferenças todos são iguais, 

“… todos somos bons em alguma coisa… o mais difícil é saber o que é”, “São pessoas 

como as outras, também querem ter trabalho e ser independentes…a maior parte ter a sua 

própria família”, “São tão iguais a todos…que me esqueço que são alunos com 

dificuldades”, “Já foram muito discriminados… por isso nem sempre é fácil integrarem-

se na escola, embora nesta escola, não seja hábito fazer bullying…”, “Que devem 

aproveitar as oportunidades que lhe são dadas, para aprenderem uma profissão e serem 

felizes”. 

Face à perspetiva inclusiva, referida pelos delegados de turma, de que apesar das 

diferenças todos são iguais, ao observar os alunos com DID nos intervalos, conforme 

podemos verificar no quadro 17, 80% está com colegas e interage, embora destes 13,3% 

interage apenas com um ou dois colegas, 13,3% está com colegas mas não interage, 6,7% 

fica sozinho, não interage com colegas. Quando observados em sala de aula, 73,3% 

solicitam apoio de colegas e professor quando necessário. Os restantes 26,7% quando 

observados em sala de aula não manifestaram qualquer interação. 

 



121 
 

No que diz respeito à interação com colegas nos intervalos, não se evidenciam 

dificuldades para 80% dos alunos com DID, em sala de aula quando observados a 

interação com colegas e professores é de 73,3%, o que embora não esteja aferido para os 

restantes alunos são percentagens muito expressivas. 

 

Os dados obtidos contrariam Roque (2017, p. 49), quando refere que os “… alunos com 

NEE, apresentam dificuldades acrescidas de socialização… integração escolar” embora 

em concordância com o autor“… em alguns casos” as “… dificuldades cognitivas” e a 

“… importância de estratégias facilitadoras de inclusão e promoção de aquisições torna-

se ainda mais relevante e necessária”. 

 

Para além do ambiente escolar nos intervalos, a interação com colegas e professores em 

sala de aula, o interesse dos alunos e a motivação para a aprendizagem é um passo 

decisivo para o sucesso. No entanto cabe à escola, dar sentido à aprendizagem e colaborar 

na construção dos projetos de vida individuais de acordo com as expetativas, remetendo 

para as crenças motivadoras, as quais podem ser favoráveis e desfavoráveis. As crenças 

motivadoras desfavoráveis “…impedem a aprendizagem e caracterizam-se por estar 

associadas a situações de insucesso que por sua vez se repercutem no aluno em 

pensamentos e sentimentos de medo, insegurança, ansiedade”. Enquanto as crenças 

motivadoras favoráveis, são responsáveis pelo “… envolvimento, empenho e 

compromisso na vida da sala de aula, são mais autónomos, despendendo menos esforço 

na realização das tarefas porque as realizam com satisfação (Boekaerts, 2002, citado por 

Linguiça et al., 2017, p. 123).  
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Parte III – Proposta de intervenção 
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1. Padrão de boas práticas 
 

Para que se possa garantir uma satisfação plena das motivações e expetativas dos alunos 

no geral, e em particular dos alunos com DID, a escola deve garantir o acesso à educação, 

pautado pela qualidade de ensino/aprendizagem, promoção de metodologias de trabalho 

eficazes e dinâmicas. 

Mediante uma análise crítica da intervenção no contexto da escola, família e comunidade 

em geral e como membro efetivo desta comunidade escolar, apesar de considerar a 

intervenção com alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais muito 

positiva, integrado neste capítulo padrão de boas práticas, apresentamos um guião, como 

forma de sistematizar, consolidar e melhorar a inclusão escolar/social. 

O guião foi elaborado, com base nas áreas consideradas como lacuna, ou aquelas que 

apesar de serem referenciadas devem ser aperfeiçoadas, uma vez que tal como foi 

inicialmente referido as metodologias de trabalho devem ser dinâmicas, integradas numa 

gestão aberta e cooperante.  

Para além do guião de boas práticas, foi elaborado um plano de intervenção com propostas 

de ação, como forma de concretização das boas práticas previstas. 

Ao plano de intervenção, foi atribuído o nome de “A nossa nova escola”, uma vez que 

estamos em mudança para um novo espaço, que apesar de reunir todas as condições 

físicas, pretende-se que seja ainda mais partilhada, mais nossa, e sobretudo mais 

inclusiva, dando lugar a uma atitude de esperança e de confiança, ao invés do julgamento 

dos alunos com DID. 

Como em todos os grandes projetos e organizações existe sempre um lema, aqui não será 

exceção, “Aprender e Inovar”, será o mote pelo qual nos regemos.  

As boas práticas dos diferentes grupos que estão envolvidos na qualidade do ensino 

prestado formam no seu todo a educação inclusiva, contribuindo para o sucesso do EFP 

(Ensino e Formação Profissional) em particular. 
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De acordo com o estudo da Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação 

Especial (EADSNE, 2013, p. 20), é apresentado o padrão de boas práticas, como se pode 

observar na figura seguinte. Os diferentes grupos, divididos de acordo com as áreas 

exequíveis, através da definição de papéis, os gestores das instituições de EFP, a equipa 

de EFP, os alunos e os atuais e futuros empregadores/representantes do mercado de 

trabalho. 

 

 

Figura 3 - Padrões de boas práticas de Ensino e Formação Profissional 

 

A figura representa os quatro padrões de boas práticas, a gestão da instituição de EFP, a 

intervenção da equipa de EFP, a capacitação dos alunos e a interligação com o mercado 

aberto de trabalho, tendo como ponto de convergência o sucesso do Ensino e Formação 

Profissional e a transição efetiva para o mercado de trabalho de alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE) /incapacidades. 
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De acordo com a Agência Europeia para o desenvolvimento da Educação Especial, 

(EADSNE, 2013,) sendo o círculo exterior, representado pelas políticas que, 

 … podem ter impacto sobre os fatores dentro dos padrões de boas práticas. As 

recomendações para o nível político têm de assegurar que as políticas devem estar 

adequadamente alinhadas com os fatores relevantes de modo a que cada padrão de 

boas práticas dê uma ótima contribuição para o objetivo do sistema EFP (p. 21). 

Ainda no âmbito dos padrões europeus de boas práticas no Ensino e Formação 

Profissional (EADSNE, 2013), foram identificados os seguintes fatores de sucesso: 

• Padrão de gestão da instituição de EFP: Liderança institucional da Escola/EFP; 

Gestão das equipas multidisciplinares.  

• Padrão de intervenção da equipa de EFP: Abordagens centradas no aluno; 

Utilização de planificações individuais para a educação, o ensino, a formação e a 

transição; Estratégia para a redução do abandono escolar; Correspondência entre 

as competências exigidas pelo mercado de trabalho e as competências dos alunos.  

• Padrão de capacitação dos alunos: Focalização nas capacidades dos alunos; 

Correspondência entre as oportunidades de trabalho e os desejos e expectativas 

dos alunos; Estabelecimento de estruturas de cooperação com as empresas locais 

para estágio e/ou, depois da obtenção de diploma, emprego.  

• Padrão de interligação com o mercado de trabalho: Salvaguarda das ligações 

com empregadores/empresas locais para estágios práticos e oportunidades de 

emprego baseadas na confiança e em experiências passadas; Apoio aos alunos e 

aos empregadores durante a fase de transição para o mercado de trabalho aberto; 

Disponibilização de atividades de acompanhamento para manutenção do emprego 

nas empresas.  
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Guião de boas práticas 

1. Trabalhar com cada aluno em concreto, utilizar o planeamento centrado na pessoa 

de forma estruturada; Fazer uma cuidada auscultação das motivações e 

expetativas de cada aluno; 

2. Privilegiar a aprendizagem cooperativa e colaborativa, em todas as componentes 

da formação, embora com maior intensidade na componente tecnológica; 

3. Elaborar o plano de transição para a vida ativa, reconhecendo ser essencial, não 

só para dar estabilidade e continuidade ao trabalho desenvolvido durante a 

formação, mas também para criar uma perspetiva individualizada e de realização 

das competências adquiridas; 

4. Estabelecer parcerias com entidades empregadoras que proporcionem uma 

transição para a vida ativa; 

5. Estabelecer parcerias e protocolos de colaboração com instituições do ensino 

superior; 

6. Trabalhar ativamente com os familiares, não restringindo os contactos ao 

encarregado de educação, no sentido de aceitação das limitações, não como uma 

derrota mas sim como um ponto de partida. Por exemplo, convidar 

pais/encarregados de educação para participaram em atividades promovidas pela 

componente técnica de cada curso;  

7. Melhorar a comunicação entre a escola e pais/encarregados de educação para que 

as expetativas e motivações sejam convergentes com as dos seus educandos e da 

escola; 

8. Elaborar planos de promoção de autoestima e de melhoria de relacionamento 

interpessoal, em colaboração com a Equipa Multidisciplinar, Contrato Local de 

Desenvolvimento Social e Câmara Municipal; 

9. Intensificar a formação dos agentes educativos; 

10. Manter o GAEOP (Gabinete de Apoio ao Emprego e Orientação Profissional) em 

funcionamento, por forma a fazer uma articulação entre a escola e as empresas, 

apoiando a transição para a vida ativa e a orientação profissional. 

11. Estabelecer protocolos de parceria, redes de apoio, que colaborem no apoio 

tutorial e cooperação do sucesso educativo e de transição para a vida pós-escolar. 

12. Trabalhar em colaboração com todos os agentes educativos, equipa 

multidisciplinar, professores, diretores de turma e diretores de curso, direção 

pedagógica e da escola; 



127 
 

13. Procurar fazer uma revisão dos programas/cursos de formação profissional, no 

sentido de estarem alinhados com as mudanças do mercado de trabalho, propondo 

ao diretor de curso as respetivas alterações. 

O Guião de Boas Práticas elaborado, envolvendo todos os intervenientes no processo 

educativo, pretende contribuir para alcançar como fim último o sucesso dos alunos com 

DID que frequentam os cursos do ensino profissional nesta escola onde decorre o estudo. 

De acordo com o objetivo geral deste trabalho, conhecer as motivações e expetativas dos 

alunos com DID numa escola do ensino profissional, torna-se possível para além de 

capacitar os alunos com ferramentas adequadas às suas motivações e expetativas prepará-

los para uma transição efetiva para o mercado de trabalho, ou se preferirem para o 

prosseguimento de estudos. 
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2. Plano de intervenção 
 

O plano de intervenção compreende o plano de ações a desenvolver, os objetivos da ação, 

recursos humanos e materiais envolvidos e a organização temporal em que são 

desenvolvidos ao longo do ano letivo. 

O objetivo geral é o desenvolvimento de práticas educativas/pedagógicas promotoras de 

inclusão, tendo como objetivos específicos, desenvolver o sentido de pertença e de 

identificação com a escola, envolver os alunos com DID nos projetos e parcerias 

estabelecidas pela escola, envolver a comunidade educativa na promoção do sucesso e 

inclusão, mobilizar recursos da comunidade que possam contribuir para a promoção do 

sucesso educativo e inclusão, promover o desenvolvimento profissional, valorização de 

competências e valores de cidadania. 

No quadro 19, podemos observar o plano de ação, intitulado “A nossa nova escola”. 
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Plano de ação 

“A nossa nova escola” 

Quadro 19  – Plano de ação 

Objetivos 
específicos 

Propostas de ação 

1 A. Organização “boas vindas” aos novos alunos e profissionais, através da apresentação de atividades 
realizadas em anos anteriores promovendo sempre que possível a interação social entre os alunos; 
B. Apadrinhamento dos novos alunos por parte de outros colegas da escola; 
C. Organização de atividades, no âmbito das disciplinas da área técnica (ex. Restaurante Pedagógico) 
que envolvam os professores/técnicos, pais/encarregados de educação e parceiros da comunidade; 
D. Participação ativa na mudança para as instalações do novo espaço escolar; 
E. Criação de elementos (trabalhos individuais ou de grupo, fotos de atividades, etc.) desenvolvidos 
nas aulas para exposição no novo espaço escolar; 
F. Organização de sessões de curta duração para dar a conhecer aos alunos o regulamento interno e 
projeto educativo da escola; 
G. Organizar uma sessão de encerramento de ano letivo, para dar a conhecer as aprendizagens 
efetuadas ao longo do ano letivo às entidades parceiras da escola e encarregados de educação. 

2 A. Sensibilização dos encarregados de educação/alunos com DID, para a participação nos projetos 
nacionais e internacionais, no âmbito da inovação cultural e intercâmbio cultural; 
B. Dar continuidade ao projeto do grupo coral, como forma não só de manter vivas as tradições, como 
também de incrementar o relacionamento entre os pares, fomentado a inclusão de alunos com DID. 

3 A. Construção de manual de procedimentos, em colaboração com as chefias intermédias, para ser 
apresentado aos vários serviços da escola, nomeadamente, bar/refeitório, transportes e secretaria; 
B. Sensibilização do corpo docente, com intervenções de curta duração, fazendo apresentação em 
cada conselho de turma, acerca da educação especial – domínio cognitivo e motor; 
C. Organização de palestras/experiências de vida nas áreas de formação ministradas pela escola, 
tendo como oradores pais/encarregados de educação, professores/funcionários e antigos alunos da 
escola; 
D. Dinamização de momentos de reflexão com o corpo docente, organizados pela equipa 
multidisciplinar, no sentido de uma análise partilhada de referenciações/orientações no âmbito da 
legislação em vigor. 

4 A. Estabelecimento de protocolos de parceria com empresas/instituições locais, com vista à 
realização de Formação em Contexto de Trabalho e Plano Individual de Transição; 
B. Promoção de palestras de apresentação dos parceiros (instituições/empresas) para a comunidade 
escolar; 
C. Organização de visitas de estudo e estabelecimento de protocolos de colaboração com instituições 
de ensino superior; 
D. Organização de Workshops com formadores convidados de reconhecidos pelo trabalho 
desenvolvido, ao nível da inclusão; 

5 A. Sensibilização do corpo docente para a realização de ações de formação, com vista à atualização 
pedagógica dos professores; 
B. Organização de ações de formação internamente, dirigidas aos funcionários dos serviços da escola, 
em várias temáticas, na área do relacionamento interpessoal, gestão de conflitos, direitos de cidadania 
e comunicação; 

Legenda: 1. Desenvolver o sentido de pertença e de identificação com a escola; 2. Envolver os alunos com 
DID, nos projetos e parcerias estabelecidas pela escola; 3.Envolver a comunidade educativa na promoção 
do sucesso e inclusão; 4.Mobilizar recursos da comunidade que possam contribuir para a promoção do 
sucesso educativo e inclusão; 5. Promover o desenvolvimento profissional, valorização de competências e 
valores de cidadania 
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Recursos humanos e materiais 

O plano de ação acima descrito envolve a colaboração dos elementos da comunidade 

educativa, nomeadamente a gestão da escola, docentes, funcionários no geral, pais e 

encarregados de educação e as entidades parceiras. 

Para a sua implementação, são necessários os recursos previstos no plano de atividades 

anual e protocolos de parceria com entidades parceiras. 

 

Organização temporal 

O plano de intervenção decorre ao longo do ano letivo, incluído no plano de atividades, 

a par do processo de ensino-aprendizagem. Embora se possa sistematizar o cumprimento 

de objetivos da seguinte forma: 

Quadro 20 - Organização temporal do cumprimento de objetivos/plano de intervenção 

Cumprimento de objetivos Momentos 
Objetivo específico 1 Início do ano letivo 

Objetivos específicos: 1,2,3,4,5 Ao longo do ano letivo 

Objetivos específicos: 1,2,3,4,5 Final do ano letivo 

 

 

Avaliação da proposta de intervenção 

A proposta de intervenção será avaliada trimestralmente em reuniões de conselho de 

turma, de pais/encarregados de educação, de diretores de turma e coordenadores de curso. 

A equipa multidisciplinar, por sua vez, recolhe toda a informação sobre a avaliação 

realizada, o que em conjunto com a direção pedagógica discute e delibera formas de 

melhoria acerca das práticas educativas/pedagógicas promotoras de inclusão. 
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Resultados esperados 

A proposta de intervenção apresentada, pretende tornar a escola cada vez mais inclusiva, 

com práticas educativas/pedagógicas que permitam aos alunos com DID, realizar com 

sucesso o curso profissional a que se candidataram, indo ao encontro das suas expetativas 

e motivações. 

Corroborando as propostas de Pinela (2017, pp. 157-158) pretende-se que a escola seja 

“mais aberta ao exterior e mais coesa, “… seja mais capaz de motivar os alunos a aprender 

e a envolverem-se nas atividades da instituição e da comunidade”, “… desenvolva 

princípios de inclusão social, a igualdade de oportunidades para todos e ao longo da vida”, 

“… seja um elemento facilitador na transição para a vida ativa, acompanhando o percurso 

académico e profissional dos seus alunos”, “… conte com docentes…” funcionários “… 

empenhados na sua própria aprendizagem, mais preparados e motivados…”, “… 

mantenha…” e procure “… novas parcerias com agentes sociais, económicos, culturais e 

científicos, regionais, nacionais e internacionais”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para caminhar lado a lado com o sucesso, são necessárias ações de melhoria ao nível do 

trabalho em equipa da comunidade educativa e em particular da equipa multidisciplinar, 

não esquecendo de envolver os pais/encarregados de educação, na promoção de 

estratégias diversas, fomentando a autonomia, cidadania, aprendizagem colaborativa e 

construção de projeto de vida a nível pessoal e profissional.  

No entanto, cada aluno é o ator principal do seu percurso escolar, a sua autodeterminação 

só é possível quando lhe for dada a possibilidade de expressão para as decisões sobre a 

sua vida.  
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A aprendizagem centrada no aluno com diferentes expetativas e motivações, a 

flexibilidade do sistema modular e a pedagogia diferenciada, convergindo com o respeito 

pelos diferentes ritmos de trabalho e características próprias, fazem da escola profissional 

uma escola para todos. 
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Considerações finais 
 

Depois de tudo 

Depois de tudo ficaram 3 coisas: 

A certeza de que estamos sempre a começar… 

A certeza de que é preciso continuar… 

A certeza de que podemos ser interrompidos… 

Por isso devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo… 

Da queda, um passo de dança… 

Do medo, uma escada… 

Do sonho, uma ponte… 

Da procura um encontro… 

Fernando Pessoa 

 

Há um vírus que mudou as nossas vidas, a pandemia Covid-19, trouxe a incerteza, o 

medo, a preocupação com o dia de amanhã, no entanto de sonhos e de procura de um 

encontro com o cruzar de pontes de sucesso na vida de cada um dos participantes desde 

estudo, os alunos com DID, de uma escola profissional do Baixo Alentejo, tornou possível 

a concretização deste trabalho. 

A presente investigação centrada no aluno teve como objetivo principal conhecer as 

motivações e caracterizar as expetativas dos alunos, com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais que frequentam uma Escola Profissional.  

Tal como refere Morgado (2010) a qualidade da resposta educativa assenta na rigorosa e 

completa avaliação das necessidades dos alunos. 

Na primeira parte deste trabalho, o enquadramento teórico, mediante as pesquisas 

efetuadas, foram agrupados em cinco capítulos as temáticas da educação inclusiva e 

dificuldades intelectuais, o ensino profissional, a motivação e expetativa em contexto 

profissional, o Plano Individual de Transição como instrumento facilitador de inclusão e, 

por fim, os contributos do ensino profissional na transição para a vida pós-escolar. 

Transversal a este trabalho, de preocupação permanente com o desenvolvimento de cada 

um em particular e de todos no geral está presente a legislação em vigor, desde o Perfil 
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dos Alunos à Saída da Escolaridade (Despacho nº 6478/2017, de 26 de julho) até ao mais 

recente regime jurídico acerca da educação inclusiva (Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho). 

Neste sentido a reflexão de práticas cada vez mais humanistas, de transposição entre a lei 

e a realidade, promovem o caminho para o sucesso educativo, aumentando 

significativamente a qualidade de vida e proporcionando a oportunidade de uma escolha 

autodeterminada por todos, onde os valores e competências adquiridas vão permitir tomar 

decisões livres e fundamentadas. 

Concordando com M. Santos et al. (2019) a, 

 … legislação para a Educação Inclusiva (DL 54/2018 de 6 de julho) foca-se na 

aprendizagem de todos os alunos, propõe o abandono de um sistema de categorização 

por deficiência ou mesmo o conceito de necessidades educativas especiais e convoca 

toda a comunidade educativa a encarar a inclusão como um desígnio, alicerçado nos 

princípios orientadores da/o: Educabilidade Universal, Equidade, Inclusão, 

Personalização, Flexibilidade, Autodeterminação, Envolvimento Parental e 

Interferência Mínima (p. 7). 

O ensino profissional, nos dias de hoje apresenta uma oferta formativa muito 

diversificada, motivante para todos os jovens que pretendem aliar o cumprimento da sua 

motivação pessoal e profissional em simultâneo.  

Na sociedade portuguesa, envolve não só a escola em si, como o setor empresarial, 

parceria indispensável na promoção do sucesso dos formandos. Sendo a escola 

responsável pela formação geral, técnica e profissional, e a empresa a formação em 

contexto de trabalho, permitindo não só na transição para a vida ativa de uma forma 

apoiada como também a preparação para o futuro emprego. 

Os desafios colocados pelo ensino profissional assumem diversas facetas “…a gestão de 

novos programas; a organização modular das aprendizagens” bem como “… a 

heterogeneidade dos alunos e dos seus percursos escolares; a escolha das estratégias mais 

adequadas… a necessidade de um trabalho articulado com os outros professores e … com 

empresas…” (Costa, 2010, p. 48). 

A motivação é fulcral ao sucesso escolar, é uma força energética que orienta a conduta, 

com origens internas e externas. 
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Como para a generalidade das ações é necessário motivação, não sendo o ingresso de um 

curso profissional exceção, assim segundo Sprinthall e Sprinthall (1993, p. 505) “… um 

motivo apresenta duas componentes identificáveis: uma necessidade e um impulso”, 

sendo a necessidade baseada “…num défice na pessoa” e o impulso, baseado nessa 

mesma necessidade, mas com “…caráter de mudança observável do comportamento”. 

Tal como refere M. Santos (2017, p. 62) os jovens com dificuldades a nível intelectual 

“São pessoas como nós, que sonham e têm aspirações para a sua vida, mas nem sempre 

têm a possibilidade de as expressar e muito menos de as concretizar sem que os outros 

apoiem”.  

O envolvimento e motivação de cada um na comunidade em que vive, com vista à 

realização de objetivos a nível pessoal e/ou profissional, a participação e reciprocidade 

das relações, promovem a inclusão nos diversos contextos e a escola não é exceção. 

Concordando com Nóvoa (2009, p. 1) quando refere que “a situação atual da Escola, em 

Portugal e no mundo exige de nós um pensamento crítico, uma atitude de interrogação 

que não se limite a repetir o que já sabemos, mas que procure antecipar o caminho do 

futuro presente”. 

Nos dias de hoje, a escola encontra grandes desafios, mas atrevo-me a dizer que um dos 

maiores é sem dúvida, encontrar respostas para as necessidades educativas de uma 

população cada vez mais heterogénea, em construir uma escola verdadeiramente 

inclusiva, independentemente da legislação, que no terreno aceite e trate todos de forma 

diferenciada, conduzindo ao sucesso de todos os intervenientes. 

Perante este compromisso com ênfase na qualidade e melhoria contínua, que urge assumir 

a educação inclusiva como um direito de todos, com carácter aberto e dinâmico, 

atendendo à sociedade em permanente mudança em que vivemos. Na segunda parte do 

trabalho, foi desenvolvida a dimensão empírica. Trata-se de um estudo de caso que 

permitiu estudar o objeto (caso) no seu contexto real, utilizando uma metodologia de 

investigação qualitativa, tendo por base uma lógica de construção do conhecimento. 

 

A segunda parte deste trabalho, o estudo empírico, contou com o enquadramento 

metodológico, a metodologia de investigação, sendo a recolha de dados realizada em 

contexto escolar, utilizando como instrumentos a análise documental, a observação direta 

e as entrevistas aos alunos com DID e aos delegados das turmas onde estão inseridos. 
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Foram descritos os procedimentos utilizados para a obtenção dos dados, sendo a 

apresentação dos resultados da investigação agrupados nas seguintes categorias: perfil 

dos alunos com DID, a sua formação escolar, as motivações e expetativas, as práticas do 

ensino profissional, a avaliação da satisfação e expetativa, as informações 

complementares e por fim os dados obtidos através das entrevistas com os delegados de 

retiradas deste estudo.  

A análise de conteúdo foi a técnica de investigação utilizada, a qual permitiu a 

organização dos resultados através dos documentos em análise. 

 

Na análise e discussão dos resultados, são consideradas as principais evidências empíricas 

retiradas deste estudo, com base nos objetivos estabelecidos. Salienta-se que os objetivos 

considerados na presente investigação foram alcançados, para os alunos com DID que 

frequentam a escola profissional onde decorre o estudo, foi feita a sua caracterização, 

foram identificadas as motivações e expetativas dos alunos que ingressaram nos cursos 

profissionais, analisou-se a influência dos diversos intervenientes na decisão pelo 

ingresso, foram caracterizadas as práticas e comportamentos, e por fim a satisfação e 

correspondência às expetativas iniciais. 

 

No primeiro objetivo a caracterização dos alunos com DID que frequenta a escola 

profissional onde decorre o estudo, a mesma permitiu verificar que a sua média de idades, 

área de residência e distribuição pelas áreas de formação em percentagem 

comparativamente com os delegados de turma é similar. Embora a preferência pela área 

de formação Restaurante Bar e Cozinha Pastelaria seja expressivamente superior à dos 

alunos que frequentam a escola. 

No que diz respeito à motivação e expetativas dos alunos com DID, na escola em análise, 

o segundo objetivo, as razões que se prendem com escolha, são expressivamente pelo 

caráter prático do ensino profissional, nomeadamente o “aprender uma profissão” e 

“atividades mais práticas”, o que é consistente com o observado por Scacchetti e Rufini 

(2014), que explicam a motivação e interesse pelo ensino técnico por essas mesmas 

razões. Para os delegados de turma aprender uma profissão, foi a razão da escolha desta 

escola profissional, considerando ser a mesma do que os seus colegas com o DID. 
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No terceiro objetivo, compreender a influência dos intervenientes na decisão pelo 

ingresso na escola, para os alunos com DID, os amigos tiveram um papel expressivo 

seguindo-se os professores do ensino especial, a família e a divulgação promocional. 

Caracterizar as práticas e comportamentos dos alunos com DID, que frequentam os cursos 

profissionais nesta escola, o quarto objetivo, indica para uma maioria expressiva ser mais 

fácil arranjar emprego ao mesmo tempo ser mais fácil do que no ensino regular, 

verificando-se unanimidade no que diz respeito a aprender uma profissão. Relativamente 

ao prosseguimento de estudos, 60% dos alunos com DID refere ficar preparado, para os 

delegados de turma embora sejam unânimes na sua capacitação para tal, não o fazem por 

vontade própria. 

Por fim, o quinto objetivo, avaliar a satisfação e correspondência às expetativas iniciais 

dos alunos com DID que frequentam os cursos profissionais nesta escola, para mais de 

metade dos alunos as expetativas iniciais correspondem ou superam a situação atual. Os 

níveis de satisfação do curso são para a maioria Muito Bom e Excelente. 

Na terceira parte deste trabalho, a proposta de intervenção, surge na sequência da análise 

crítica dos resultados obtidos, com vista a conduzir progressivamente a uma abordagem 

educativa cada vez mais inclusiva, no capítulo padrão de boas práticas, apresentamos um 

guião de boas práticas educativas, embora os casos de sucesso façam parte do nosso 

quotidiano, a orientação dos agentes educativos é sem dúvida um excelente passo para 

acompanhar as mudanças inerentes às políticas educativas e ao mesmo tempo aos valores 

e atitudes a incutir nos jovens. 

 

O plano de intervenção em permanente mudança, aberto e adaptado aos seus alunos no 

geral e em particular aos alunos com DID, pretende melhorar a sua qualidade de vida e 

contribuir para o sucesso educativo como objetivo geral do sistema, para além de preparar 

uma transição efetiva para o mercado de trabalho ou para o prosseguimento de estudos. 

As conclusões do estudo confirmam que as expetativas e motivações da maioria dos 

alunos participantes no estudo, com DID vão ao encontro das práticas do ensino 

profissional, nomeadamente aprender uma profissão, arranjar emprego com mais 

facilidade, ser mais fácil, ter uma caráter mais prático e ficarem preparados para 

prosseguir estudos. 
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Tendo em conta o tipo de estudo, a generalização dos resultados será sem dúvida a sua 

maior limitação. Contando apenas com os participantes com DID de uma escola 

profissional, restringe a validade dos resultados apenas ao contexto de análise. A 

investigação não teve o propósito de generalizar, mas sim de conhecer profundamente as 

motivações e expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

que frequentam a Escola Profissional onde decorreu a investigação. 

Concordando com Bell (1997, p. 181), não sendo possível fazer generalizações, a 

fiabilidade dos resultados obtidos com o estudo pode “… informar, esclarecer e oferecer 

uma base para as decisões de política educativa no interior de uma instituição”. 

Neste sentido, outra limitação do estudo, foi o facto de se analisar a motivação dos alunos 

como um todo, isto é, a motivação e expetativa face ao curso de ingresso, sendo muito 

amplo. Seria também interessante, especificar por disciplinas e por componentes. 

Como sugestão para trabalhos futuros seria interessante alargar o universo de escolas 

profissionais, fazendo corresponder a amostra ou os participantes no estudo a uma região 

na totalidade ou até recorrer a um estudo comparativo entre escolas de duas ou mais 

regiões, analisando fatores geográficos, demográficos, sociais e culturais. 

Outra sugestão seria o desenvolvimento de um estudo mais alargado, ouvindo a família e 

demais intervenientes no processo educativo, nomeadamente os parceiros de formação 

em contexto de trabalho/empresas onde os alunos desenvolvem o plano individual de 

transição, diretores de turma e professores da área técnica, uma vez que todos têm um 

papel preponderante no percurso escolar dos alunos.  

Perante o compromisso com ênfase na qualidade e melhoria contínua, que urge assumir 

para uma educação inclusiva, atendendo à sociedade em permanente mudança e às 

características individuais dos alunos, torna-se essencial a valorização de fazer diferente 

para dar mais oportunidades de sucesso. 

Citando Nóvoa (2012, p. 17) “Há muitas viagens que podem ser feitas no mesmo rio”, no 

entanto, “Valorizar formas diferentes de fazer a escola é multiplicar as oportunidades de 

cada um”.  

Espera-se contribuir, embora modestamente, para a construção de uma escola de 

qualidade em tempo de mudança, auscultando as motivações e expetativas daqueles que 

têm dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, permitindo ir ao seu encontro e 
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colaborando de uma forma mais ativa e consciente na construção do seu projeto de vida, 

a nível pessoal e profissional. 
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Apêndice 1 – Solicitação de autorização à Direção da Escola 
 

 

Exmo. Sr. Diretor! 

 

Eu, Maria José Aires Saturnino da Palma, aluna do 2º ano de Mestrado em Educação 

Especial – Domínio Cognitivo e Motor, na Escola Superior de Educação de Beja, solicito 

pela presente a vossa autorização/colaboração para a realização do estudo que servirá de 

base à dissertação de mestrado que irá debruçar-se sobre “Motivações e expetativas dos 

alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais numa escola do Ensino 

Profissional”, escola esta que é a nossa Escola. 

Este pedido prende-se com o facto de exercer a minha atividade nesta escola, pretendendo 

desta forma criar mais valia para a qualidade do ensino. 

Sublinho que a confidencialidade e anonimato dos dados recolhidos serão garantidos, 

visto que em nenhuma parte do trabalho, constará informação que permita identificar quer 

os alunos, quer as famílias envolvidas. 

Para qualquer esclarecimento adicional estou ao vosso dispor, 

 

XXXXXX,  30 de outubro de 2019 

 

Maria José A. S. da Palma 
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Apêndice 2 – Declaração de consentimento informado – 
Alunos 
 

Eu, __________________________________________________________________ 

Encarregado (a) de Educação de __________________________________________ 

aluno (a) do Curso ____________________, da Escola Profissional de ________, declaro 

que tomei conhecimento e autorizei o meu educando (a) a colaborar com o trabalho que 

me foi explicado, intitulado “Motivações e expetativas dos alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais numa escola do Ensino Profissional”, a realizar por 

Maria José Aires Saturnino da Palma, aluna do Mestrado em Educação Especial – 

Domínio Cognitivo e Motor, no Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de 

Educação. 

Fui informado (a) de que a participação dos alunos é de maior importância, no entanto 

toda a informação disponibilizada será tratada de uma forma anónima. 

 

Assinatura do (a) Encarregado (a) de Educação 

_________________________________ 

(___/___/2020) 

 



Apêndice 3 – Guião da entrevista: alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 
 

O objetivo geral:  

• Conhecer as motivações e expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais numa escola do ensino profissional. 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar os alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que frequentam os cursos profissionais na escola onde decorre o estudo. 

• Identificar as motivações e expetativas dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, que ingressaram nos cursos profissionais da 

escola onde decorre o estudo. 

• Compreender a influência dos diversos intervenientes na decisão pelo ingresso. 

• Caracterizar atuais práticas e comportamentos dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que frequentam os cursos 

profissionais na escola onde decorre o estudo. 

• Avaliar níveis de satisfação e correspondência às expetativas iniciais dos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que frequentam 

os cursos profissionais na escola onde decorre o estudo. 
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Blocos Temáticos 
 

Objetivos Específicos Tópicos 
 

Questões 
 

 
 
 
Legitimação da 
entrevista 
 

✓ Explicar os objetivos da entrevista; 
✓ Criar um clima de confiança e de 

respeito pelo/a entrevistado/a; 
✓ Realçar a importância da sua 

colaboração; 
✓ Garantir a confidencialidade dos 

dados recolhidos; 
✓ Solicitar autorização para registo 

áudio da entrevista 

 
 

• Razões da entrevista; 
• Objetivos; 
• Motivação do/a entrevistado/a; 
• Importância da sua colaboração; 
• Garantia de confidencialidade; 
 
 

 

 
 
 
A - Perfil do/a 
entrevistado/a 
 

 
 
✓ Caracterizar o perfil do/a  

entrevistado/a. 
 

 
• Idade; 
• Género; 
• Curso que frequenta/ano; 
• Zona de residência, 

rural/urbana; 
• Habilitações literárias dos 

pais/encarregados de educação; 

Será que nos pode dizer: 
1. Quantos anos tem? 
2. Qual o curso que frequenta? 
3. Está em que ano? 
4. Onde reside? Meio rural/urbano? 
5. Quais as habilitações dos 

pais/encarregados de educação? 
 

 
 
B - Formação 
Escolar 
 

 

✓ Recolher dados da história escolar 
do jovem 

• Ano de escolaridade em que 
começou a ser apoiado pela EE; 
Na sala de aula ou fora dela; 
Satisfação com a situação atual; 

• Dificuldades na aprendizagem; 
• Coisas importantes que 

aprendeu; 

1. Lembra-se em que ano estava quando 
teve apoio da Educação Especial? 
Dentro ou fora da sala de aula? Está 
satisfeito/a com a situação atual? 

2. Quais eram as dificuldades de 
aprendizagem? 

3. O que é que aprendeu na escola? 
4. O que é que gostou mais na escola? 
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• Coisas de que gostou e não 
gostou na escola. 

5. E o que gostou menos? 

 
 
C – Motivações e 
expetativas 

 

✓ Perceber a razão da escolha de 
uma escola do ensino 
profissional; 

✓ Compreender a influência dos 
diversos intervenientes na 
decisão; 

✓ Perceber as dificuldades sentidas 
na escola atual; 

✓ Perceber o apoio recebido, no 
sentido de ultrapassar as 
dificuldades sentidas. 

• Valorização dos seus interesses 
e expetativas;  

• Dificuldades sentidas, que 
levaram à escolha; 

• Intervenientes na decisão; 
• Motivo que levou à escolha; 
• Difiuldades sentidas nesta 

escola; 
• Apoio sentido, para ultrapassar 

as dificuldades. 

1. Qual a razão pela qual escolheu 
escola? Interesse e expetativa que o/a 
levou a vir para esta escola? 

2. Quais as dificuldades sentidas que o/a 
levaram à escolha? 

3. Como tomou conhecimento da 
existência desta escola? 
Pais/encarregados de educação? 
Amigos? Vizinhos? Ação de 
divulgação e promoção da escola? 
Professores? Serviço de orientação de 
psicologia? Equipa 
multidisciplinar/professor de 
educação especial? 

4. Motivo que o levou a escolher a 
escola? 

5. Dificuldades sentidas nesta escola? 
6. Apoio sentido para ultrapassar as 

dificuldades? Por parte de colegas, 
professores, familiares ou outros? 

 
 
D – Práticas e 
comportamentos  

 
 

• Práticas do ensino profissional 1. O que acha que leva a estar satisfeito 
com a escolha do curso profissional? 
Aprender uma profissão? Arranjar 
emprego com mais facilidade? Ser 
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✓ Caracterizar as práticas da escola 
profissional que podem levar à 
satisfação. 

bem sucedido no ensino-
aprendizagem? Ser mais fácil do que 
no ensino regular? Ter um caráter 
mais prático? Mais trabalho de 
grupo? Ficar preparado para 
prosseguir estudos? 

 
 
E – Avaliação da 
satisfação e 
expetativa 

✓ Identificar os processos de 
Autoavaliação de práticas e 
comportamentos; 

✓ Conhecer as expetativas iniciais, 
versus situação atual; 

✓ Conhecer os níveis de satisfação 
do curso; 

✓ Conhecer as expetativas face ao 
futuro, relativamente ao curso que 
está a tirar. 

• Comportamentos que 
determinam a satisfação; 

• Expetativas pensadas versus 
expetativas realizadas; 

• Razões para o sucesso; 
• Níveis de satisfação do curso, 

conhecimentos teóricos e 
práticos adquiridos no curso; 

• Expetativas face ao futuro. 

1. Nas práticas e comportamentos na 
escola profissional? Consideras que 
tens maior empenho? Mais interesse 
pelos conteúdos da formação? Um 
comportamento mais assertivo? 
Maior assiduidade? 

2. As suas expetativas iniciais 
correspondem à realidade atual? 

3. O que leva ao sucesso nesta escola? 
Gostar de andar na escola? Apoio no 
estudo? Empenho e motivação nas 
tarefas solicitadas? Apoio familiar? 
Comportamentos negativos são 
sancionados? 

4. Está satisfeito com o curso? 
Insuficiente? Suficiente? Bom? Muito 
Bom? Excelente?  

5. Está satisfeito com os conhecimentos 
teóricos adquiridos no curso? 
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Insuficiente? Suficiente? Bom? Muito 
Bom? Excelente? 

6. Está satisfeito com os conhecimentos 
práticos adquiridos no curso? 
Insuficiente? Suficiente? Bom? Muito 
Bom? Excelente? 

7. O que pensas vir a fazer no futuro? Ir 
trabalhar? Na área do curso? 
Prosseguir estudos? 

F - Encerramento 
da entrevista 

✓ Deixar espaço para o/a 
entrevistado/a acrescentar alguma 
informação que julgue pertinente 

✓ Concluir a entrevista, agradecendo 
a colaboração do/a entrevistado/a 

 
• Informação complementar 

 
• Agradecimentos finais 

1. O que é que gostava de dizer mais 
sobre si e a sua vida? A nível 
pessoal e profissional? 

2. Grau de satisfação com a vida no 
geral? Insuficiente? Suficiente? 
Bom? Muito Bom? Excelente? 
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Apêndice 4 - Guião da entrevista: delegados de turma (turmas frequentadas pelos participantes no estudo) 
 

Blocos Temáticos 
 

Objetivos Específicos Tópicos 
 

Questões 
 

 
 
 
Legitimação da 
entrevista 
 

✓ Explicar os objetivos da entrevista; 
✓ Criar um clima de confiança e de 

respeito pelo/a entrevistado/a; 
✓ Realçar a importância da sua 

colaboração; 
✓ Garantir a confidencialidade dos 

dados recolhidos; 
✓ Solicitar autorização para registo 

áudio da entrevista 

 
 

• Razões da entrevista; 
• Objetivos; 
• Motivação do/a entrevistado/a; 
• Importância da sua colaboração; 
• Garantia de confidencialidade; 
 
 

 

 
 
 
A - Perfil do/a 
entrevistado/a 

 
 
✓ Caracterizar o perfil do/a  

entrevistado/a. 

 
• Idade; 
• Género; 
• Curso que frequenta/ano; 

Será que nos pode dizer: 
1. Quantos anos tem? 
2. Qual o curso que frequenta? 
3. Está em que ano? 

 
 
B - Formação 
Escolar 
 

 

✓ Recolher dados da história escolar 
do jovem 

• Apoio da Educação Especial 
• Experiência como delegado de 

turma 

1. Sabe o que é ter apoio da Educação 
Especial? Alguma vez teve apoio? 
2. Se teve apoio, quais eram as 
dificuldades de aprendizagem? 
3. Tem experiência como delegado de 
turma? 

 
 

 • Valorização dos seus interesses 
e expetativas, bem como os dos 

1. Qual a razão pela qual escolheu escola? 
Interesse e expetativa que o/a levou a vir 
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C – Motivações e 
expetativas 

✓ Saber a razão da escolha de uma 
escola do ensino profissional, por 
si e pelos colegas com 
dificuldades cognitivas e 
desenvolvimentais; 

✓ Compreender a influência dos 
diversos intervenientes na 
decisão; 

✓ Perceber as dificuldades sentidas 
pelos seus colegas com 
dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais na escola 
atual; 

✓ Perceber o apoio recebido pelos 
colegas com dificuldades, no 
sentido de serem ultrapassadas as 
dificuldades sentidas. 

colegas com dificuldades 
intelectuais e 
desenvolvimentais;  

• Intervenientes na decisão; 
• Dificuldades sentidas pelos 

alunos com dificuldades 
intelectuais e desenvolvimentais 
nesta escola; 

• Qual o apoio, para os alunos 
com dificuldades ultrapassem as 
dificuldades. 

para esta escola? E os seus colegas com 
dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais? 
2.Como tomou conhecimento da 
existência desta escola? 
3. Como tomaram conhecimento os seus 
colegas com dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais? Pais/encarregados de 
educação? Amigos? Vizinhos? Ação de 
divulgação e promoção da escola? 
Professores? Serviço de orientação de 
psicologia? Equipa 
multidisciplinar/professor de educação 
especial? 
4. Dificuldades sentidas nesta escola, 
pelos seus colegas com dificuldades? 
5. Apoio para ultrapassar as dificuldades? 
Por parte de colegas, professores, 
familiares ou outros? 

 
 
D – Práticas e 
comportamentos  

 
✓ Caracterizar as práticas da escola 

profissional que podem levar à 
satisfação dos alunos com 
dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais 

• Práticas do ensino profissional. 
 

1. O que acha que leva os seus colegas 
com dificuldades a estarem satisfeitos 
com a escolha do curso profissional? 
Aprender uma profissão? Arranjar 
emprego com mais facilidade? Ser bem 
sucedido no ensino-aprendizagem? Ser 
mais fácil do que no ensino regular? Ter 
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um caráter mais prático? Mais trabalho 
de grupo? Ficar preparado para 
prosseguir estudos? 

 
 
E – Avaliação da 
satisfação e 
expetativa dos 
colegas com 
dificuldades 
intelectuais e 
desenvolvimentais 

✓ Conhecer o tipo de 
Heteroavaliação de práticas e 
comportamentos; 

✓ Conhecer as expetativas iniciais, 
versus situação atual dos alunos 
com dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais; 
 

• Comportamentos que 
determinam a satisfação dos 
seus colegas com dificuldades 
intelectuais e 
desenvolvimentais; 

• Expetativas pensadas vs 
Expetativas realizados; 

• Razões para o sucesso; 
 

1. Nas práticas e comportamentos na 
escola profissional? Consideras que os 
colegas com dificuldades têm maior 
empenho? Mais interesse pelos conteúdos 
da formação? Um comportamento mais 
assertivo? Maior 
assiduidade/pontualidade? 
2. As expetativas inicias dos colegas com 
dificuldades correspondem à realidade 
atual? 
3. O que leva ao sucesso nesta escola? 
Gostar de andar na escola? Apoio no 
estudo? Empenho e motivação nas tarefas 
solicitadas? Apoio familiar? 
Comportamentos negativos são 
sancionados? 

F - Encerramento 
da entrevista 

✓ Deixar espaço para o/a 
entrevistado/a acrescentar alguma 
informação que julgue pertinente 

✓ Concluir a entrevista, agradecendo 
a colaboração do/a entrevistado/a 

 
• Informação complementar 

 
• Agradecimentos finais 

1. O que é que gostava de dizer mais 
sobre os seus colegas com dificuldades 
intelectuais e desenvolvimentais? 



Apêndice 5 – Grelha de análise de conteúdo - entrevistas aos 
alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais  
 

Sujeitos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P 

N = 15 alunos 

Categoria 
 

Subcategoria Unidades de Registo 
 

 
 
 
A - Perfil 
do/a 
entrevistado/
a 
 

 1. Idade A, B, I, J, L, N, P – 18 anos; 
C – 16 anos; 
D, E, F, G, H, M – 17 anos; 
O – 21 anos. 

2. Género 
 

Feminino – B, E, H, I, L, O, P; 
Masculino – A, C, D, F, G, J, M, N. 

3. Curso que frequenta/ano 
 

A, C, D – Técnico de Cozinha Pastelaria/1º ano; 
B – Técnico de Restaurante Bar/3ºano; 
E – Técnico de Cozinha Pastelaria/2º ano; 
F,G, H, I, J, L – Técnico de Restaurante Bar/1º ano; 
M, N, O, P – Técnico de Informática/Comércio/1º ano. 

4. Zona de residência 
rural/urbana 

 

A – Odivelas/ freguesia; 
B – Vidigueira/sede concelho; 
C, D – Selmes/freguesia; 
E – Vila Nova da Baronia/freguesia; 
F – Santana/aldeia concelho de Portel; 
G – Alvito/sede concelho; 
H – Alfundão/freguesia; 
I – Jungeiros/freguesia; 
J, P – Beja/cidade; 
L – Beringel/freguesia; 
M – Cuba/sede concelho; 
N – Ferreira do Alentejo/sede concelho; 
O – Olhas/freguesia. 

5. Habilitações literárias dos 
pais/encarregados de educação, 
com quem vive 

 

A – Pais sem escolaridade; 
B – Pai sem escolaridade, mãe 9º ano de escolaridade; 
C, L – Pais 9º ano de escolaridade; 
D – Vive com a mãe que tem o 12º ano de escolaridade 
(o pai já faleceu, não sabe qual era a sua escolaridade); 
E, F – Pai não tem escolaridade, mãe 1º ciclo do ensino 
básico; 
G – Vive com a mãe que tem o 9º ano de escolaridade. 
O pai tem o 6º ano de escolaridade; 
H, N – Vive com a mãe que tem o 12º ano de 
escolaridade, o padrasto que tem o 1º ciclo do ensino 
básico e irmãos menores de 12 anos. Não sabem a 
escolaridade do pai; 
I – Vive com a mãe e padrasto que têm 1º ciclo do 
ensino básico e uma irmã com 13 anos. O pai biológico 
também tem o 1º ciclo do ensino básico;  
J – Não sabe a escolaridade dos pais, vive numa 
instituição; 
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Categoria 
 

Subcategoria Unidades de Registo 
 

M, O – Pais 1º ciclo do ensino básico; 
P – Vive com a mãe que tem o 2º ciclo do ensino básico. 
O pai tem o 1º ciclo do ensino básico. 

 
B - 
Formação 
Escolar 
 

1. Ano de escolaridade em 
que começou a ser apoiado 
pela Educação Especial; 
Dentro ou fora da sala de 
aula; Satisfação com a 
situação atual; 

 

A, C, F, G, H, I, L, N – Começaram a ser apoiados no 
1º ciclo do ensino básico, com professora de apoio na 
sala de aula com o grupo turma; Estão satisfeitos por 
continuarem integrados na sala de aula com o grupo 
turma; 
B – “ No 5ºano de escolaridade…tinha aulas à parte 
numa sala onde só estavam poucos meninos”; Está 
satisfeita com a situação atual; 
D –“ Desde sempre que fui apoiado pelas professoras 
do ensino especial…saía da sala da minha turma e ia 
para outra mais pequena”. Está satisfeito com a situação 
atual; 
E – “Como não vejo bem sempre tive apoio do ensino 
especial…desde o 1º ciclo…ia para outra sala…era 
muito difícil para mim…eu não gostava…antes de vir 
para esta escola fui falar com o Diretor…se fosse para 
isso não vinha, por isso estou satisfeita como é agora”; 
J – “Vivi num país…onde não havia apoio nas 
escolas…nem imagino a situação de para ser apoiado 
ter que ser afastado dos meus colegas”; 
M – “No 1º ciclo do ensino básico, ia para uma sala com 
a professora de apoio…gosto muito mais da situação 
atual”; 
O, P  – Referem ter começado a ter apoio no 2º ciclo do 
ensino básico, fora da sala de aula. Estão muito 
satisfeitos com a situação atual de integração no grupo 
turma. 

2. Dificuldades na 
aprendizagem 

 

A – “Em tudo, não conseguia perceber o que os 
professores queriam dizer, era só falar”; 
B – “…não conseguia perceber o que estava escrito, 
tinha que ser sempre a professora de apoio a ler..para 
que eu conseguisse fazer”; 
C – “Dificuldades na matemática, raramente consigo 
acertar nas contas…sei ler bem…mas quando escrevo 
dou muitos erros”; 
D – “A minha maior dificuldade é a concentração…até 
parece que deixo de ouvir os professores”; 
E – “Não sei…a maior dificuldade de todas foi o 
convívio nos intervalos e fora da escola com os meus 
colegas…gozavam muito comigo”; 
F – “Dificuldades em tudo, mas sobretudo em escrever, 
dou muitos erros.”; 
G – “Acho que não tenho dificuldades…o que acontece 
é que não me apetece fazer as coisas que os professores 
mandam.” 



161 
 

Categoria 
 

Subcategoria Unidades de Registo 
 

H – “Não sei…por um lado acho que não tenho 
dificuldades, por outro lado, se não tiver apoio não 
consigo fazer as tarefas”; 
I – “Dificuldades!...isto é muito complicado, eu faltava 
muito à escola, depois não sabia o que os meus colegas 
estavam a fazer. Sabe…eu tinha 7 anos e o meu pai foi 
atropelado e morreu…eu ia pela mão dele…aí deixei de 
perceber o porquê de andar na escola…não me apetecia 
nada…Os professores diziam que eu não tinha 
dificuldades, mas como faltava…tinha que ter 
apoio…”. 
J – “A minha maior dificuldade é a 
concentração…quando dou por mim…estou a pensar 
noutras coisas”; 
L – “Tenho dificuldades em tudo…mas quando sou 
ajudada…deixo de ter.”; 
M – “Tenho dificuldades em tudo…mas gosto muito de 
informática”; 
N – “Não tenho dificuldades…quando quero faço as 
coisas”; 
O – “A minha grande dificuldade era ser mais velha do 
que os outros, e isso irritava-me …eram todos muito 
infantis”; (não reprovou, ficou 3 anos sem ir à escola, 
por problemas a nível familiar); 
P – “Não sei…se tenho dificuldades de 
aprendizagem…eu faltava muito porque tinha que 
cuidar do meu pai, ele estava com cancro e não tinha 
mais ninguém…na escola não compreendiam”. 

3. Coisas importantes que 
 aprendeu na escola 

 

A – Aprendi “muito pouco” até hoje. 
B – “…a ler, e a fazer contas e outras coisas práticas, 
por exemplo a fazer trocos.”; 
C – “A ler e a saber o que se passa no mundo.”; 
D – “A ler, escrever e a saber comportar-me.”; 
E – “A proteger o ambiente, como forma de salvar a 
humanidade"; 
F, G, I, M, N, O, P – “Não consigo responder a essa 
questão.”; 
H – “A ler, escrever …e também a matemática para 
saber fazer contas”; 
J – “Acho que tudo é importante…mas aprender…acho 
que não aprendi nada…a escola até agora era um 
martírio…agora está um pouco melhor”; 
L – “Oh…tantas coisas que nem consigo 
descrever…mas há uma que me vem à cabeça…a ser 
alguém na vida…de matérias o que mais gosto são as 
ciências.”. 

4. Coisas de que gostou e 
 não gostou na escola 

 

A – “Na escola não gosto de nada. Ou melhor o que 
mais gosto é quando os professores faltam. O que 
menos gosto são as aulas que os professores estão 
sempre a falar.”; 
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B – “…gosto da escola porque estou ocupada…e tenho 
a possibilidade de aprender”, nunca gostei “…de estar 
sempre numa sala isolada com uma professora.”; 
C – “De fazer amizades na escola…não gostei de fazer 
testes, ainda por cima de matérias que não sei qual o 
interesse em falar sobre aquelas coisas.”; 
D – “Gostei de aprender a ler…não gostei de ser sempre 
tudo muito teórico. Não aprendíamos a fazer nada.”; 
E – “Gosto muito de aprender…não gostei de estar 
numa sala à parte dos meus colegas…”; 
F – “Gostei de fazer amigos na escola…não gosto de 
estar numa sala diferente dos meus meus colegas de 
turma…”; 
G – “Gostei de aprender tudo…mas não gosto de 
aprender as línguas estrangeiras…mas sei que faz 
falta…”; 
H – “Gostei muito de fazer amigos…mas não gosto 
mesmo de visitas de estudo”; 
I – “Gosto de aprender as matérias…não gosto de fazer 
testes…fico nervosa”; 
J – “Não sei responder…mas gostei de aprender 
inglês…assim já posso falar com os clientes 
estrangeiros” … ”…não gosto de ter sempre a 
alcunha… o brazuca”; 
L – “Gostei de aprender as matérias”, mas não gostava 
“… das brincadeiras dos meus colegas…eram todos 
muito infantis”; 
M – “Gostava de aprender o que os professores 
ensinavam…mas não gostava dos meus colegas 
gozarem comigo.”; 
N – “Sempre fui bom em educação física… então todos 
queriam jogar à bola comigo nos intervalos”, não gosto 
de “…ter que memorizar tudo para os testes”; 
O, P – Referem que gostam da escola em si, mas não 
gostam da discriminação feita por parte dos colegas e 
professores, quando os alunos não consegue fazer as 
coisas ao mesmo ritmo dos que sabem mais. 

 
C – 
Motivações e 
expetativas 

1. Valorização dos seus 
interesses e expetativa - 
Razão pela qual escolheu 
esta escola? 

 

A – “Várias razões, por ser mais fácil e por aprender 
uma profissão; 
B, C, D, E, F, I, L, M, N, O, P – Referem para “… 
aprender uma profissão”; 
G – “Por ser a escola mais perto da minha casa”; 
H – “Por não me adaptar ao ensino regular…as outras 
escolas são com muitas matérias…gosto de atividades 
mais práticas.”; 
J – “Não tive opção a CPCJ e o tribunal decidiram por 
mim.”. 

2. Dificuldades sentidas 
que levaram à escolha 

A – “Não aprender nada, nem sequer a ter uma 
profissão”; 
B, F – “Não conseguir aprender como os meus colegas”; 
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C, E, G – “Não me interessar pelas matérias”; 
D – “Matérias muito difíceis…já tinha ouvido falar na 
escola.”; 
H – “Tínhamos que decorar muitas coisas…”; 
I – “Não me interessava pelas matérias…queria coisas 
mais aplicadas a um trabalho”; 
J – “Falta de interesse pelo que era 
ensinado…compreendi o que me disseram…talvez 
fosse o melhor…para conseguir ter uma profissão e sair 
da instituição onde estou.”; 
L – “Andava numa escola numa grande cidade…e lá era 
tudo muito diferente…ninguém queria saber de 
ninguém…os meus pais herdaram uma casa no Alentejo 
e viemos morar para cá…as pessoas nesta escola são 
mais acolhedoras, interessam-se por nós e pelos nossos 
problemas.”; 
M – “Sobretudo o ser aceite pelos meus colegas…sabe 
eu sou tímido e às vezes tenho poucos amigos.”; 
N – “Não tinha dificuldades…É mesmo porque 
gosto…”; 
O – “Escola com muitas aulas teóricas…Com a minha 
idade, tinha que aprender algo mais prático para 
conseguir ter uma profissão”; 
P – “Sou muito lenta a fazer os trabalhos, às vezes 
preciso de ajuda, aqui os professores dão mais tempo 
para fazer as coisas”. 

3. Intervenientes na 
decisão 
(Pais/Encarregados de 
Educação, 
Amigos/Vizinhos, Ação de 
divulgação promovida pela 
escola, Equipa 
multidisciplinar/professor 
de Educação Especial, 
outros) 

A, I, N, O, P – Amigos; 
B, E, G – Professor de educação especial; 
C, D, F – Divulgação promovida pela escola; 
H – Avó; 
J – CPCJ/Tribunal; 
L, M – Pais 

4. Motivo que levou à 
escolha 

A, D – “Aprender a ser cozinheiro”; 
B, E, F, L, M, N, O, P – “Aprender uma profissão”; 
C – “Vir para uma escola, onde as matérias fossem mais 
interessantes”; 
G – “Ser mais fácil.”; 
H, I – Referem “Ser mais prático.”; 
J – “Aceitei o que me disseram para fazer por ser mais 
prático…e ficava preparado para trabalhar”. 
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5. Dificuldades sentidas 
nesta escola 

A – “Não tenho um professor de apoio que me explica 
sempre que não percebo; 
B – “Ficar o dia todo numa localidade onde não tenho a 
minha casa”; 
C – “…até ao início da pandemia era mais fácil, agora 
tenho poucos dados de internet, o que me leva a ter mais 
dificuldades…e ainda tive a sorte da escola me 
disponibilizar um computador”; 
D – “…não tenho internet em casa…e acabo depressa 
os dados do telemóvel…mas isto é pior agora com a 
pandemia.”; 
E – “…integrar-me numa turma, onde todos os meus 
colegas têm menos dificuldades do que eu.”; 
F – “…ficar cá alojado sem os meus pais…”; 
G – “…fico aborrecido de ouvir os professores e fazer 
trabalhos…”; 
H, I – Referem “…tudo é mais fácil, não sinto 
dificuldades”; 
J – “Como sou rebelde…a diretora de turma controla 
tudo o que faço…para ir contar ao tutor na instituição.”; 
L – “…os professores são muito exigentes…querem 
tudo muito perfeito.”; 
M – “…as dificuldades surgiram com a 
pandemia…sozinho em casa é mais difícil realizar as 
tarefas…não percebo bem o que é para fazer.”; 
N, O, P – Referem não ter dificuldades, têm os módulos 
UFCD todos feitos. 

6. Apoio sentido, para 
ultrapassar as dificuldades 
(colegas, professores, 
diretor de turma, equipa 
multidisciplinar, familiares 
ou outros) 

A – Professores. “Raramente vejo os meus pais, quando 
chego estão a trabalhar e vou para o quarto. A minha 
mãe deixa a comida na cozinha e janto quando me 
apetece. Em relação aos meus colegas também me 
ajudam, mas eu não gosto de pedir ajuda, faço o que 
sei”; 
B – “sem dúvida os meus colegas, aceitaram-me muito 
bem e têm-me ajudado muito.”; 
C – “…apoio de todos os professores, estão sempre a 
perguntar-me se percebi. A diretora de turma e a 
psicóloga também me ajudam muito…nesta altura da 
pandemia…telefonam muitas vezes.”; 
D – “…apoio dos professores e da minha mãe… 
deixam-me entregar os trabalhos feitos à mão e só 
enviar a fotografia…a mãe essa anda à procura de 
trabalho, para me poder pagar a internet. ”; 
E, G, H, I, J, L, N, O, P – Contam com o apoio dos 
professores, da diretora de turma e da psicóloga; 
F – “…apoio da diretora de turma e dos meus pais…até 
já me compraram um computador.”; 
M –– “…apoio dos professores…as empregadas do bar 
quando me vêm sozinho, também perguntam o que se 
passa.”. 
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D – Práticas 
do ensino 
profissional  

1. Aprender uma profissão Todos os alunos responderam que com o curso 
aprendem uma profissão, pelo que estão totalmente 
satisfeitos com isso. 

2. Arranjar emprego com 
mais facilidade 

A – “Pois…arranjar emprego isso não sei, muitos tiram 
um curso e andam a trabalhar no campo”; 
B, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P – Referem ser mais 
fácil arranjar emprego com um curso profissional; 
C – “Se tenho o curso, é mais fácil arranjar 
emprego…mas também não sei…posso não ter 
possibilidades económicas de sair da minha terra, para 
ir onde há ofertas de trabalho”; 

3. Ser bem sucedido no 
ensino-aprendizagem 

A – “…uhm não sei…se vou conseguir acabar o 
curso…tudo é muito difícil para mim; 
B – “…passei a ser uma aluna como as outras, estou na 
sala com os meus colegas, o que foi para mim difícil a 
integração, estava muito insegura… parecia-me que 
todos iriam gozar por não saber isto ou aquilo”; 
C – “…tenho alguns módulos por fazer, isto da 
pandemia deixa-me triste…não sei como vou conseguir 
recuperar o que estou a deixar para trás.”; 
D – “…pela falta da internet … estou a deixar módulos 
por fazer…mas a diretora de turma e a psicóloga já 
disseram que quando começarem as aulas vou 
recuperar.”; 
E – “aqui sou como os outros alunos…”; 
F, G, J, L, M – Referem não conseguir realizar os 
módulos devido à pandemia, mas acham que quando 
iniciar a escola vão conseguir realizar os módulos; 
H, I, N, O, P – Referem ser bem sucedidas na 
aprendizagem, não têm módulos/UFCD por realizar. 

4. Ser mais fácil do que no 
ensino regular 

A, G – Acham que não é mais fácil; 
B, D, L, E, F, H, I, J, M, O, P – Referem ser mais fácil 
do que no ensino regular; 
C – “… aqui somos avaliados aos poucos…todos os 
dias fazemos exercícios que contam para as notas, 
torna-se por isso mais fácil”; 
N – “Sim é mais fácil do que na outra escola, as matérias 
são para aprender uma profissão, sabemos o que 
estamos a fazer.”. 

5. Ter um caráter mais 
prático 

A – “Sim …é mais prático…mas também não é fácil”; 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, O, P – Na escola profissional 
as aulas têm um caráter mais prático; 
M – “A realização de tarefas práticas torna mais fácil 
fazer os módulos do que na outra escola.”; 
N – “Sim mas ainda temos disciplinas em que 
escrevemos muito…”; 

6. Tem mais trabalhos de 
grupo 

A – “Não… mas também eu peço sempre para fazer 
sozinho, não gosto de trabalhar em grupo”; 
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B – “…deve ser mais ou menos como quando andava 
na outra escola”; 
C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, referiram que 
atualmente devido ao ensino à distância pela situação de 
pandemia Covid 19, os trabalhos de grupo diminuíram 
bastante. Quando questionados em período pré-
pandemia C, D, E, refere que nesta escola “…os 
trabalhos de grupo são menos”. Para A, B, F, G, H, I, J, 
L, M, N, O e P “…temos aqui mais trabalhos de grupo”. 

7. Ficar preparado para 
prosseguir estudos 

A, C, F – “…não sei, eu não quero prosseguir estudos”; 
B – “…acho que não, aqui a matemática é muito mais 
fácil e aplicada à prática…”; 
D, E, G, H, J, L, N, O, P – Referem que os alunos ficam 
preparados para prosseguir estudos, no entanto há 
professores que dão apoio; 
I – “Não sei…nunca pensei nisso.”; 
M – “… talvez…não sei.”. 

 
 
E – 
Avaliação da 
satisfação e 
expetativa 

1. Autoavaliação de 
práticas e comportamentos 
(empenho, interesse pelos 
conteúdos da formação, 
comportamento, 
assiduidade; 

 

 

 

 

A – “…gosto mais de vir para a escola… as matérias 
são mais interessantes…dá mais gozo fazer os trabalhos 
pedidos, mas falto sempre que posso, ou seja, sempre 
que me doí qualquer coisa digo aos meus pais que estou 
doente; 
B, E – “…tudo faz mais sentido, a matéria, os trabalhos 
pedidos…deixei de faltar às aulas.”; 
C – “O meu interesse pela escola diminuiu bastante com 
a pandemia…isto de ficar em casa é pior… confesso 
que por vezes dou a desculpa de não ter internet para 
não assistir às aulas.”; 
D – “Empenho-me o máximo para realizar todas as 
tarefas, porque gosto de ficar a saber tudo…por causa 
da internet…falto a quase todas as aulas…o 
comportamento dos alunos é bom.”; 
F – “Gosto do curso e da matéria…falto muitas vezes, 
porque às vezes fico doente…”; 
G – “Uhm… podia empenhar-me mais…a matéria até 
gosto… mas é chato fazer trabalhos…e agora com a 
pandemia estou em casa…e as aulas síncronas são mais 
chatas…tenho faltado”; 
H, I – Fazem as tarefas propostas com muito empenho 
e interessam-se pelos conteúdos, frequentam todas as 
aulas síncronas; 
J – “Gosto do curso e das matérias…mas com a 
pandemia deixei de ter condições para assistir às aulas 
e fazer os trabalhos… lá em casa somos muitos.”; 
L – “Faço os trabalhos que sei…é aborrecido…isto da 
pandemia torna tudo mais difícil…a internet da minha 
casa é fraca…raramente assisto às aulas síncronas…os 
professores não explicam tão bem como na escola.”; 
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M – Gosta da escola, mas…“Agora não consigo fazer 
os trabalhos, tenho medo de estar em casa, ando todos 
os dias com o meu pai, depois falto às aulas síncronas”; 
N, O, P – Gostam das matérias, referem que trabalham 
em grupo, mesmo à distância, fazem os trabalhos o mais 
rápido possível para terem tempo livre, mesmo em aulas 
síncronas são cumpridores. 

2. Conhecer as expetativas 
iniciais versus situação 
atual 

 

 

 

A, G – Referem que pensavam que o curso seria mais 
fácil;  
B – “Está a ser melhor do que pensava…achava que 
estudar numa escola profissional não trazia a mais valia 
que trouxe…até já me procuram por exemplo para 
servir em jantares de família ou em festas”; 
C, D, E, L – Referem que a situação atual, não 
corresponde às expetativas iniciais, o que se deve à 
pandemia, sentem falta de estar na escola com os 
colegas e professores; 
F – “Não consigo…fazer os módulos todos…estava a 
pensar que era mais fácil…”; 
H, I, O, P – Corresponde exatamente ao que esperavam 
que fosse; 
J –  – “Sim…Os professores muitas vezes perguntam o 
que mais gostamos ou gostaríamos de fazer e depois 
fazemos isso”; 
M – “Sim…aqui professores e alunos funcionam como 
uma família ideal…ensinam mas também nos 
ouvem…podemos dizer o que gostamos mais e 
gostamos menos” (referia-se e matéria e metodologia de 
trabalho);  
N – “Sim corresponde aquilo que pensei…aqui os 
professores respeitam os alunos…percebem que nem 
todos conseguem fazer ao mesmo tempo…uns são mais 
lentos do que outros”. 

3. Razões do sucesso 
(gostar de andar na escola, 
apoio no estudo, empenho 
e motivação nas tarefas, 
comportamentos negativos 
sancionados) 

A – “…continuo a não gostar de andar na escola… e o 
que os professores mandam fazer… muitas vezes acho 
que não tem interesse”…”os comportamentos negativos 
são sempre repreendidos”…”mas ainda não vi ninguém 
ter processos disciplinares”; 
B – “Gosto de andar nesta escola, tenho interesse em 
todas as tarefas, para não deixar módulos por 
fazer…relativamente aos comportamentos 
negativos…aqui os alunos não se portam mal”;  
C – “Gosto da escola, sou apoiado pelos professores, 
diretora de turma e psicóloga…mas às vezes não me 
apetece fazer as tarefas…aqui não nos portamos 
mal…já somos crescidos!”; 
D – “Gosto desta escola…sempre gostei de fazer bolos 
e coisas relacionadas com a cozinha…para mim as 
atividades práticas são muito importantes. 
Relativamente ao comportamento há sempre uns 
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engraçadinhos…mas tudo se resolve com uma chamada 
de atenção.”; 
E, H, I, O, P – Referem gostar de andar na escola, o 
apoio que recebem por parte dos professores é 
suficiente para serem bem sucedidos, raramente os 
alunos têm comportamentos negativos; 
F – “Sinto que também não estou a conseguir 
acompanhar o que os professores pedem…sou 
apoiado…mas é só através da internet (mensagens e 
Zoom)… a psicóloga da escola e a DT falam muito 
comigo…mas mesmo assim…os comportamentos 
negativos dos alunos é só não quererem saber…aí a DT 
telefona aos pais…”; 
G, J, L – Referem gostar de andar na escola, têm o apoio 
dos professores, mas não se sentem motivados para a 
realização das tarefas. Geralmente não há 
comportamentos negativos, mas quando se verificam 
quando repreendidos pelos professores, tudo se 
restabelece;  
M, N – Referem que são envolvidos na escolha das 
tarefas, os professores perguntam quais as atividades 
que gostariam de realizar e de que forma, o que leva a 
um maior empenho e responsabilidade. 

4. Conhecer os níveis de 
satisfação do curso 
(Insuficiente, Suficiente, 
Bom, Muito Bom, 
Excelente) 

A, F, G, L – Suficiente; 
B, D, H, I – Excelente; 
C, E, J, M, N, O, P – Muito Bom. 

5. Satisfação com os 
conhecimentos teóricos 
(Insuficiente, Suficiente, 
Bom, Muito Bom, 
Excelente) 

A, C, F, G, M – Suficiente; 
B, D, H, I – Excelente; 
E, J, L, N, O, P – Muito Bom. 

6. Satisfação com os 
conhecimentos práticos 
(Insuficiente, Suficiente, 
Bom, Muito Bom, 
Excelente) 

A, F, G, L – Suficiente; 
B, C, D, H, I – Excelente; 
E, J, M, N, O, P – Muito Bom. 
 

7. Conhecer as expetativas 
face ao futuro, 
relativamente ao curso que 
está a tirar 

A – “Não faço ideia do que vai ser o meu futuro, vivo o 
presente”; 
B – “Quero trabalhar na área do curso, gosto bastante e 
acho que fico preparada para isso”; 
C, D, E – “Trabalhar na área do curso”; 
F – “Ainda não sei o que vou fazer…mas gostava de 
trabalhar num café” (área do curso); 
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G – “Não tenho planos para o futuro”; 
H, I, O, P, J – Referem querer trabalhar na área do curso 
que estão a frequentar;  
L – “Não sei…gosto do curso…mas também não sei se 
é isto que quero para a minha vida.”; 
M – “Não sei…gosto do curso …mas tenho medo de ir 
trabalhar…aliás eu tenho muitos pensamentos 
negativos que não consigo controlar”; 
N – “Quero prosseguir estudos”. 

F – 
Informação 
complement
ar 

1. O que mais gostava de 
dizer sobre si, a sua vida a 
nível pessoal e futuro 
profissional 

A, G, J, L – Referem não ter nada para dizer; 
B – “Vir fazer um curso profissional, fez-me 
desenvolver autonomia e até já penso em ser 
independente e ter a minha própria casa” 
C – “Agora não sei…acho que já disse tudo.”; 
D, E, H, I, N, O – Referem querer trabalhar, ter a sua 
própria casa e constituir família; 
F – “Quero trabalhar, pagar as minhas contas, ser 
independente dos meus pais”; 
M – “Quero tratar-me …a minha vida não é fácil…há 
coisas que não me saem da cabeça” (pensamento 
compulsivo de pôr termo à vida); 
P – “Quero acabar o curso e continuar a estudar…mais 
tarde, trabalhar e ter uma família.”. 

2. Grau de satisfação com a 
vida no geral (Insuficiente, 
Suficiente; Bom, Muito 
Bom, Excelente) 

A, F, G, L, M – Suficiente; 
B, D, H, I, N, O, P – Excelente; 
C, E, J, M – Muito Bom. 
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Apêndice 6 – Grelha de análise de conteúdo - entrevistas 
delegados de turma  
 

Sujeitos: Q, R, S, T, U; 

N = 5 alunos 

Categoria 
 

Subcategoria Unidades de Registo 
 

 
 
 
A - Perfil 
do/a 
entrevistado/
a 
 

 1. Idade Q – 17 anos; 
R – 19 anos; 
S – 17 anos; 
T – 20 anos; 
U – 17 anos. 

2. Género 
 

Feminino – 0; 
Masculino – 5. 

3. Curso que frequenta 
 

Q – Técnico de Cozinha Pastelaria/1º ano; 
R – Técnico de Restaurante Bar/1º ano; 
S – Técnico de Cozinha Pastelaria/2º ano; 
T – Técnico de Informática/Comércio/1º ano; 
U – Técnico de Restaurante Bar/3º ano. 

 
B - 
Formação 
Escolar 
 

1. Apoio de educação 
especial 

Q, R, S, T, U – Sabem o que é ter apoio da educação 
especial, mas nunca tiveram. Para todos o apoio da 
educação especial é “ajudar os que têm mais 
dificuldades”. 

2. Experiência como 
 delegado de turma 

 

Q – 1 ano; 
R – 3 anos; 
S – 2 anos; 
T – 1 ano; 
U – 3 anos (De salientar que esta experiência é de ano 
completa, estão no início de novo ano como delegados 
de turma). 

 
 
C – 
Motivações e 
expetativas 

1. Valorização dos seus 
interesses e expetativa - 
Razão pela qual escolheu 
esta escola profissional? 

Q, R, S, T, U – Para aprender uma profissão. 

2. Razões pelas quais os 
seus colegas com DID 
escolheram esta escola 
profissional? 

Q, R, S, T, U – Para aprender uma profissão. 
 
 

3. Intervenientes na decisão 
(Pais/Encarregados de 
Educação, 
Amigos/Vizinhos, Ação de 
divulgação promovida pela 
escola, Equipa 

Q, R, T – Divulgação promovida pela escola; 
T, U – Amigos; 
 
Nota: Não sabem quais foram os intervenientes na 
decisão dos colegas. 



171 
 

Categoria 
 

Subcategoria Unidades de Registo 
 

multidisciplinar/professor 
de Educação Especial, 
outros) 

4. Dificuldades sentidas 
pelos colegas com 
dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais, nesta 
escola 

Q, R, S, T, U – Referem que os alunos com 
dificuldades intelectuais e desenvolvimentais foram os 
mais afetados pela educação à distância, tinham mais 
dificuldade em perceber o que lhes era pedido, 
deixaram alguns módulos/UFCD`s por realizar. 

 5. Apoio, para ultrapassar as 
dificuldades dos colegas 
com dificuldades 
intelectuais e 
desenvolvimentais (colegas, 
professores, diretor de 
turma, equipa 
multidisciplinar, familiares 
ou outros) 

Q, T, U – Professores e colegas;  
R – “A maior parte das vezes não pedem ajuda e 
encontram desculpas para não fazer”; 
S – Professores e diretor de turma. 
 

 
 
 
 
 
 
D – Práticas 
do ensino 
profissional  

1. Aprender uma profissão Q, R, S, T, U – Todos os alunos responderam que com 
o curso se aprende uma profissão, pelo que estão 
totalmente satisfeitos com isso. 

2. Arranjar emprego com 
mais facilidade 

Q, R, S, T, U – Todos os alunos responderam que para 
os alunos com dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais, é mais fácil arranjar emprego pelo 
facto de terem frequentado um curso do ensino 
profissional.  

3. Ser bem sucedido no 
ensino-aprendizagem 

Q, R – Os alunos com DID, têm módulos por realizar;  
S, T, U – Referem que são alunos como os outros, 
embora lhes seja menos exigidos, o que leva a que 
todos tenham sucesso. 

4. Ser mais fácil do que no 
ensino regular 

Q, R, S, T, U – Referem que é mais fácil do que no 
ensino regular, abrangente a todos os alunos. 

5. Ter um caráter mais 
prático 

Q, R, S, T, U – Referem que o curso profissional tem 
um caráter mais prático, o que favorece os alunos com 
dificuldades. 

6. Tem mais trabalhos de 
grupo 

Q, R, S, T, U – Durante o período da pandemia os 
trabalhos de grupo são menos. 

7. Ficar preparado para 
prosseguir estudos 

Q, R, S, T, U – Ficamos todos preparados mas os 
alunos com dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais, não manifestam muita vontade em 
prosseguir estudos. 
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Categoria 
 

Subcategoria Unidades de Registo 
 

 
 
E – 
Avaliação da 
satisfação e 
expetativa 
dos colegas 
com 
dificuldades 
intelectuais e 
desenvolvim
entais 

1. Heteroavaliação de 
práticas e comportamentos 
(empenho, interesse pelos 
conteúdos da formação, 
comportamento) 

 

 

 

 

Q, S, T – Referem que todos os colegas com 
dificuldades intelectuais e desenvolvimentais têm 
interesse pelos conteúdos da formação, não faltam. 
Não existe mau comportamento; 
R – “Os colegas com dificuldades…que andam na 
minha turma, não se empenham nas tarefas e também 
faltam muito…e o comportamento nem sempre é 
bom…isto é…respondem mal aos professores…mas 
quando os chamam à atenção…também fazem caso”; 
U – “Com as aulas síncronas perderam o empenho, 
faltam mais vezes…e quando vão não participam”.  

2. Conhecer as expetativas 
iniciais versus situação atual 

 

 

 

Q, R, S, T, U – Referem não conseguir responder a 
esta questão, mas pelo que eles dizem e pela forma 
como encaram o dia a dia escolar, pensam que sim, as 
expetativas iniciais correspondem às atuais. Os alunos 
com DID dizem estar muito satisfeitos por estarem 
integrados na turma a tempo inteiro. 

3. Conhecer os níveis de 
satisfação do curso dos 
colegas com DID 
(Insuficiente, Suficiente, 
Bom, Muito Bom, 
Excelente) 

Q, R, S, T, U – Suficiente. 
 

4. Conhecer os níveis de 
satisfação com os 
conhecimentos teóricos dos 
colegas com DID 
(Insuficiente, Suficiente, 
Bom, Muito Bom, 
Excelente) 

Q, R, S, T, U – Suficiente. 

5. Conhecer os níveis de 
satisfação com os 
conhecimentos práticos 
(Insuficiente, Suficiente, 
Bom, Muito Bom, 
Excelente) 

Q, R, S, T, U – Excelente. 
 

F – 
Informação 

1. O que mais gostava de 
dizer sobre os seus colegas 
com dificuldades 

Q – “Não tenho muito a dizer…todos somos bons em 
alguma coisa…às vezes o mais difícil é saber o que 
é…”. 
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Categoria 
 

Subcategoria Unidades de Registo 
 

complement
ar 

intelectuais e 
desenvolvimentais 

R – “São pessoas como as outras, também querem ter 
trabalho e ser independentes…a maior parte ter a sua 
própria família”; 
S – “São tão iguais a todos…que me esqueço que são 
alunos com dificuldades”; 
T – “Já foram muito discriminados…por isso nem 
sempre é fácil integrarem-se na escola, embora nesta 
escola, não seja hábito fazer bullyng…”; 
U – “Que devem aproveitar as oportunidades que lhe 
são dadas, para aprenderem uma profissão e serem 
felizes”. 
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Apêndice 7 - Notas de Campo da Observação Direta 
Aluno Entrevista Sala de aula Intervalos 
A Muito tímido, sempre de 

cabeça baixa 
Não realiza as tarefas, fica à 
espera de ajuda do professor 
ou colegas 

Não interage com os colegas, 
fica sozinho no intervalo 

B Responde com entusiasmo e 
com fluidez no seu raciocínio 

Realiza as tarefas com 
autonomia, questiona o 
professor e o colega do lado. 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles.  

C Responde às questões 
formuladas mas sempre 
muito passivo e com pouco 
entusiasmo 

Realiza as tarefas com 
pouca autonomia, fica à 
espera que os colegas façam 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

D Responde às questões 
formuladas com pouco 
entusiasmo 

Realiza as tarefas com 
pouca autonomia, fica à 
espera que os colegas façam 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

E Responde com entusiasmo e 
fluidez no seu raciocínio 

Realiza as tarefas com 
autonomia, questiona o 
professor e o colega do lado. 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

F De poucas palavras, 
responde, mas manteve 
sempre uma postura de 
pouco entusiasmo e não 
esboçou qualquer sorriso. 

Realiza as tarefas com 
pouca autonomia. Não 
questiona o professor e tenta 
olhar para o caderno do 
colega do lado. 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

G Respondeu a todas as 
questões com entusiasmo e 
fluidez no seu raciocínio 

Realiza as tarefas com 
autonomia, questiona o 
professor e o colega do lado. 
Faz o indispensável. 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

H Responde com entusiasmo e 
fluidez no seu raciocínio 

Realiza as tarefas com 
autonomia, questiona o 
professor e o colega do lado. 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

I Responde com entusiasmo 
fluidez no seu raciocínio 

Realiza as tarefas com 
autonomia, questiona o 
professor e o colega do lado. 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

J Responde com entusiasmo e 
fluidez no seu raciocínio 

Realiza as tarefas com 
autonomia 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

L Responde com entusiasmo e 
fluidez no seu raciocínio 

Realiza as tarefas com 
autonomia, solicita apoio 
quando necessário 

Nos intervalos está com os 
colegas e interage com eles. 

M Pouco expressivo, na maioria 
das vezes não responde, é 
necessário fazer novamente 
as questões 

Não realiza as tarefas, 
mesmo com o apoio do 
professor e colegas 

No intervalo vai com os 
colegas, mas não interage com 
eles. Ouve sorri mas não emite 
opinião. 

N Responde com entusiasmo e 
fluidez no seu raciocínio 

Realiza as tarefas com 
autonomia, solicita apoio 
quando necessário 

Relaciona-se apenas com um 
ou dois colegas 

O Responde pausadamente, 
sem grande entusiasmo  

Realiza as tarefas com 
autonomia, solicita apoio 
quando necessário 

No intervalo vai com os 
colegas, mas não interage com 
eles. Ouve sorri mas não emite 
opinião 

P Fala com muitas reservas, 
mas responde a todas 
questões 

Realiza as tarefas com 
autonomia, solicita apoio 
quando necessário 

Relaciona-se apenas com um 
ou dois colegas. 

 


