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Resumo 
 

Com a presente dissertação, realizada no âmbito do mestrado em Educação Especial, 

pretendi saber como está o meu país (Cabo Verde) em relação à inclusão das crianças 

com NEE. No entanto, e pelo facto de ser um país dividido em ilhas, com diversas 

escolas, seria um trabalho demasiado ambicioso abarcar escolas de todas as ilhas. Por 

isso, optei por trabalhar a escola/agrupamento do meu concelho e que fica mais 

próxima da minha realidade e onde realizei o meu curso de licenciatura. 

A investigação realizou-se no agrupamento de escolas nº 2 de Veneza – Calheta de 

São Miguel, que é uma subestrutura da Delegação do Ministério da Educação e do 

Desporto do Concelho de São Miguel, situando- se no centro da Cidade de Calheta, 

junto ao edifício da Câmara Municipal de São Miguel. A metodologia de investigação 

é de carácter qualitativo e assenta num estudo de caso numa escola do 1º ciclo. 

Procedeu-se à recolha de dados através de entrevistas semiestruturadas realizadas a 4 

docentes, a 4 encarregados de educação e à gestora do agrupamento. Foram ainda 

feitas observações em sala de aula. 

O tratamento de dados foi realizado através da análise de conteúdo. Após a 

apresentação e análise dos dados pudemos responder, embora sem certezas absolutas 

devido às limitações deste estudo à questão de partida: Como se processa a inclusão 

dos alunos do 1º ciclo, com NEE, no agrupamento de escolas de Veneza? A resposta, 

naturalmente provisória, é que neste agrupamento o processo de inclusão dos alunos 

com NEE apresenta algumas debilidades e insuficiências. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial, Necessidades Educativas Especiais, 

Educação Inclusiva e escola inclusiva. 

 

 



V 
 

Abstract 
 

Whit this dissertation, carried out within the scope of the Masters in Special Education, 

I wanted to know how my country Cape Verde is doing, in relation to the inclusion oh 

children with Special Educational Needs (SEN). However, and due to the fact that i tis 

a country divided into islands, whit several schools, it would be too ambitious a task 

to cover schools from all the islands. Therefore, I chose to work at the school/group in 

my municipality, which is closer to my reality and where I took my degree course. 

The research was carried out in the grouping of schools nº2 in Vneza - Calheta of São 

Miguel, which is a substructure of the Delegation oh the Ministry oh Education and 

Sports oh the municipality of São Miguel, located in the center of the city of Calheta, 

next to the building of the City Hall oh São Miguel. The research methodology is of a 

qualitative nature and is based on a case study in a primary school. 

Data were collected through semi-structured interviews with 4 teachers, 4 guardians 

and the group manager. Observations were also made in the classroom. 

Data tratment was carried out through contente analysis. After presenting and 

analyzing the data, we were able to respond, although without absolite certainty due 

to the limitations oh this study, to the starting question: How is the inclusion oh 1st 

cycle students whith SEM in the grouping of schools in Veneza processed? The 

answer, naturally provisional, is that in this grouping the process of inclusion of 

students with SEM presents some weaknesses and shortcomings. 

 

Keywords: special education, special educational needs, inclusive education, 

inclusive school. 
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Introdução  
 

A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

enquanto organismo internacional que responde pela Educação tem, por um lado, 

promovido diversos debates que apontam a necessidade da “Educação para Todos”. 

Por outro, tem produzido uma série de documentos que orientam e incentivam os 

diferentes governos no sentido de promoverem a educação das pessoas com NEE.  

Em linha com estas orientações a Educação Especial tem sofrido mudanças 

significativas que fizeram com que as crianças com NEE, que tantas vezes foram 

excluídas da escola, viessem a participar e a usufruir de uma educação o mais igual 

possível àquela recebida pelos seus colegas do ensino regular. É de salientar que, cada 

criança tem características diferentes, quer em termos de desenvolvimento, quer em 

relação as suas necessidades educativas. Essas diferenças assentam essencialmente em 

fatores de ordem física, cognitiva, linguística, social e afetiva, que dificultam o 

desenvolvimento do seu potencial (Chaves, Coutinho & Dias, 1993). 

Um dos grandes desafios da atualidade é criar condições para que as escolas existentes 

possam atender as Necessidades Educativas Especiais (NEE), que trabalhem as 

diferenças e potencialidades individuais como fator de crescimento para todos os 

alunos. Para esse efeito é necessário buscar alternativas que resultem em 

transformações positivas nas escolas regulares para que estas possam receber alunos 

com NEE. Em Cabo Verde a alternativa passa pela aposta na Educação Inclusiva, não 

tendo sido criadas escolas especiais. 

O facto de não terem sido criadas escolas especiais em Cabo Verde não significa que 

a educação especial deixe, nos tempos que correm, de fazer sentido, porque 

parafraseando Correia (2008), a educação especial e a inclusão constituem-se (…) 

como duas faces de uma mesma moeda, ambas caminhando lado a lado para não só 

assegurarem os direitos fundamentais dos alunos com NEE, mas também para lhes 

facilitarem as aprendizagens que um dia os conduzirão a uma inserção social, 

harmoniosa, produtiva e independente. 

Sabendo que o conceito de Necessidades Educativas Especiais faz referência a “todas 

as crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiência ou dificuldades 
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escolares, consequentemente, têm necessidades educativas especiais em determinado 

momento da sua escolaridade”. (Declaração de Salamanca, 1994:6). 

Uma verdadeira escola inclusiva terá de se adaptar ela mesma à nova realidade, 

abrindo-se a uma filosofia de respeito pela diferença. Parece evidente e bem explícito 

na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que é necessário que a escola tenha 

ou arranje recursos, técnicas e materiais, para que possa intervir de uma forma efetiva 

e especializada nos momentos em que as crianças necessitarem.   

Com isso, um dos maiores desafios hoje em dia, principalmente no nosso país (Cabo 

Verde) é criar condições para que as escolas, os docentes atuais possam atender todas 

as crianças com necessidades educativas especiais (NEE), e que possam trabalhar toda 

a diversidade e capacidades de cada um como fator de evolução para todos os alunos. 

Para melhor responder a todas as barreiras que estes indivíduos com NEE enfrentam, 

é necessário, pois, procurar alternativas que resultem em mudanças positivas em todas 

as escolas, para tal, é fundamental ter docentes com capacidade para isso e também 

criar condições físicas nas escolas, para que possam fazer a inclusão de todos os 

alunos, independentemente das dificuldades que possuam. 

Verifica-se que em Cabo Verde se começou há pouco tempo a fazer uma melhoria do 

sistema de educação, com base nos princípios de uma educação para todos sem 

distinção, visando cumprir assim um dos principais objetivos do milénio, de modo a 

haver uma educação mais inclusiva em todas as escolas e para todos os alunos. 

Esta investigação está estruturada em duas partes – na primeira faz-se o 

enquadramento teórico onde procedemos a uma breve resenha sobre a perspetiva 

histórica da Educação Especial, falando da Educação Especial e Necessidades 

Educativas Especiais, e, na segunda, descreve-se o estudo empírico, onde é enquadrada 

toda a metodologia de investigação. Coloca-se a pergunta de partida, abordando, entre 

outros aspetos, os objetivos, os participantes, os instrumentos e os procedimentos para 

a recolha e análise dos dados, e ainda a caracterização do meio onde se insere a 

amostra. 

Nas considerações finais são abordados os resultados obtidos ao longo da investigação, 

procedendo-se ainda às recomendações. 
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Parte I – Enquadramento teórico 
 

É de extrema importância conhecer e contextualizar a Educação Especial desde os seus 

princípios até a atualidade, abordando o modo como as pessoas com algum tipo de 

dificuldade eram olhadas em diversos períodos históricos da humanidade, assinalando 

o processo de exclusão até a chegada de uma nova filosofia e um novo paradigma da 

inclusão abrangente para as pessoas com necessidades educativas especiais. 

1. Perspetivas históricas da educação especial 

A maneira como a sociedade foi, ao longo dos tempos, olhando as pessoas com algum 

tipo de dificuldade está relacionada com vários fatores, tanto culturais, económicos 

como sociais de cada época. 

Um olhar sobre o modo como as sociedades, em cada época histórica, se relacionavam 

com as pessoas com algum tipo de dificuldade, revela-nos que durante muito tempo 

estas pessoas foram alvo de segregação e até de tratamento desumano. De acordo com 

Miranda (2008), na Antiguidade os deficientes eram exterminados e em alguns casos 

eram vistos como maldição e em outros como prejuízo. 

De acordo com Jiménez (1997), só nos finais do século XVIII e princípios de século 

XIX é que as pessoas com algum tipo de dificuldades foram alvo de institucionalização 

especializada, sendo esta época em que se começou a falar de Educação Especial. 

Na mesma ótica, Figueiredo (2004), citado por Andrade (2011, p.25), salienta que, 

após a 2ª Guerra Mundial, com a valorização dos direitos humanos, surgiram os 

conceitos de igualdade de oportunidades, direito à diferença, justiça social e 

solidariedade nas novas conceções jurídico-políticas, filosóficas e sociais de 

Organizações, como a ONU, a UNESCO, a OMS, a OCDE, o Conselho da Europa, a 

OIT, a U.E, passando as pessoas com deficiência a ser consideradas como possuidoras 

dos mesmos direitos e deveres de todos os outros cidadãos e entre ele o direito à 

participação na vida social e à sua consequente integração escolar e profissional. 
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1.1.  Educação Especial e Necessidade Educativa Especial 

O termo Educação Especial (EE) tem sido, tradicionalmente, utilizado para designar 

um tipo de educação diferente da praticada no ensino regular e que se desenrolaria 

paralelamente a esta, sendo a criança a quem era diagnosticada uma deficiência, 

incapacidade ou diminuição, segregada para uma unidade ou centro específico. 

(Bautista, 1997).  

Entendimento diferente tem Correia (2003) sobre esta modalidade de ensino, 

salientando que a Educação Especial direciona as suas ações para o atendimento às 

especificidades dos alunos no processo educacional e no âmbito de uma atuação mais 

ampla na escola, orientando assim organização de apoios, formação contínua de 

professores, identificação dos recursos e dos serviços existentes nas escolas e 

desenvolvimento de práticas colaborativas entre os professores. É uma modalidade de 

ensino que é transversal a todos os níveis e etapas educativas, realiza o atendimento 

educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços que podem ser 

utilizados no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. 

Neste sentido a Educação Especial consiste num conjunto de métodos disponíveis para 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais, de modo que estes tenham 

acesso às aprendizagens. Deve ser interpretada não como um sistema paralelo ao 

Ensino Regular, mas sim como um conjunto de recursos especializados e serviços que 

permitam ao Ensino Regular responder de forma adequada às necessidades de todos 

os alunos. 

Já para este mesmo autor (Correia, 1999), o conceito de NEE, refere-se às crianças e 

adolescentes com problemas físicos, sensoriais, intelectuais, emocionais e com 

qualquer dificuldade de aprendizagem, decorrente tanto de fatores ambientais como 

físicos. Tal conceito aplica-se quando em situações atípicas de aprendizagem, ou seja, 

aquelas que por um motivo ou outro não acompanham o currículo normal, tornando-

se necessário adaptar o currículo, diferenciando-se percursos de acordo com a 

necessidade da criança ou adolescente. 

Este autor face à grande diversidade de problemáticas que este tipo de alunos pode 

apresentar distingue, como se pode observar nos quadros abaixo, dois tipos de NEE: 

permanentes e temporárias. 
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Fonte: Correia (1999, pp.52-53) 

O facto de se tratar de alunos com NEE permanentes pode, em muitos casos, conduzir, 

parafraseando Rodrigues (2007), a reduções significativas do currículo escolar ou a 

currículos especiais tradicionais centrados em atividades orientadas com a colaboração 

de técnicos especializados, em ambientes educativos adequados 

Já as NEE temporárias são aquelas em que a adaptação do currículo escolar é parcial, 

ou seja, se realiza de acordo com as características do aluno, num certo momento do 

seu percurso escolar. Geralmente, podem manifestar-se como, por exemplo, problemas 

ligeiros de leitura, escrita ou cálculo, atrasos ou perturbações menos graves ao nível 

do desenvolvimento motor, preceptivo, linguístico ou sócio-emocional (Correia, 1999, 

pp. 52-53). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1- Necessidades Educativas Permanentes 

Tipos de NEE Permanentes Exemplos 

De Carácter Intelectual - Deficiência Mental: Ligeira; moderada; severa; 

profunda. Dotados e sobredotados. 

De Carácter Sensorial - Cegos e amblíopes; surdos 

De Carácter Emocional - Psicoses; outros comportamentos graves 

De Carácter Motor - Paralisia cerebral; spina bífida; distrofia 

muscular; outros problemas motores 

De Carácter Processológico - Dificuldades de aprendizagem 

Outros Problemas de Saúde - Sida; diabetes; asma; hemofilia; problemas, 

cardiovasculares, cancro epilepsia; etc. -

Traumatismo craniano. 
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Quadro 2- Necessidades Educativas Temporais 

NEE Temporárias 

Problemas ligeiros ao nível do 

desenvolvimento das funções 

superiores: desenvolvimento motor, 

perceptivo, linguístico e sócio-

emocional 

Problemas ligeiros relacionados com 

a aprendizagem da leitura, da escrita 

e do cálculo. 

De um modo geral, vários autores, como por exemplo Mazotta (1982, p.10) salientam 

que a educação especial se desenvolveu apoiada na necessidade de oferecer a 

igualdade de oportunidades, mediante a diversificação dos serviços educacionais de 

modo a acolher às diferenças individuais dos discentes, por mais complexas que elas 

sejam. Nesse sentido, a autora apresenta um desafio aos docentes para encontrarem 

caminhos e meios, estabelecer uma política de ação e criar condições para o 

fornecimento de meios educacionais adequados a todos os seus alunos. 

Rodrigues (2001, p.126) acrescenta que a implementação de práticas educativas 

apropriadas, que visem responder às necessidades de todos os alunos, habilita-se com 

a existência e a prestação de serviços adequados, com a identificação das caraterísticas 

e necessidades dos alunos, com o envolvimento do professor da turma e do professor 

de educação especial na tomada de decisão quanto à colocação do aluno e com a 

colaboração entre estes dois educadores. 

 

1.2. A Inclusão  

A inclusão é um movimento, que, de acordo com González (2005), se iniciou em 

meados dos anos oitenta do século passado, e que se afirmava como uma nova corrente 

crítica em relação às práticas integradoras no âmbito educativo e social. Esta corrente 

teve, segundo o referido autor, um grande desenvolvimento em 1990 a partir da 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada nesse mesmo ano em 

Jomtien (Tailândia). Nesta conferência foi evidenciada a necessidade de se reestruturar 

as escolas para responder às necessidades de todos os seus alunos, através da educação 

inclusiva. 
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De acordo com o autor acima citado, o movimento da inclusão foi assumido, mais 

tarde, em 1994, como uma tendência educativa internacional, com a Declaração de 

Salamanca, ou seja, a partir da Conferência realizada na cidade de Salamanca, na qual 

participaram mais de 300 participantes, em representação de 92 governos e 25 

organizações internacionais, foi proposto promover o objetivo da Educação para 

Todos e defendido que cada aluno, com ou sem NEE, deve ser respeitado na sua 

diversidade e levado a atingir o máximo das sua potencialidades, tanto quanto possível 

em salas de ensino regular. 

Neste sentido o conceito de inclusão, não pode nem deve arredar-se, como o faz 

Ainscow (2001), da ideia de valorização da diversidade, baseada no entendimento de 

que cada ser humano é um ser único e singular com características próprias. Não pode 

também arredar-se do objetivo que lhe deu origem: a melhoria da qualidade vida das 

pessoas. É este o entendimento de Warwick (2001, p.97) sobre este conceito, 

considerando o termo inclusão como sendo mais do que um juízo de valor, mas sim 

como uma forma que surge de melhorar a qualidade de vida, em que a educação pode 

desempenhar um papel inicial ao oferecer as mesmas oportunidades e idêntica 

qualidade de meios a todo aquele que chega de novo. 

A inclusão, como consequência de um ensino de qualidade para todos os alunos 

provoca e exige das instituições educativas novos posicionamentos e é um motivo a 

mais para que o ensino se modernize e para que os docentes aperfeiçoem as suas 

práticas. É uma inovação que implica um esforço de atualização e reestruturação das 

condições atuais da maioria das nossas escolas desde o nível básico ao superior. 

Santos (2004, p.214) por seu turno olha a inclusão escolar como o meio através do 

qual se busca durante o processo educacional combater a exclusão e aumentar a 

participação de todos os educandos dentro de uma área, independentemente das 

lacunas que podem aparecer durante a sua aprendizagem.  

Na mesma linha, para Freire (2008, p.5) a inclusão é um movimento educacional, 

político e social que vem defender o direito de todos os indivíduos a 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. (…) o direito de todos os 

alunos desenvolverem e concretizarem as suas potencialidades”. 
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Torna-se evidente que do ponto de vista conceptual, a inclusão escolar e social são, 

nos nossos dias, consideradas um paradigma para a construção de sociedades mais 

equitativas e acolhedoras da diversidade humana. 

Importa também sublinhar que o conceito de inclusão apresenta-se bem diferente do 

conceito de integração, sendo que, como refere González (op. cit.) as ideias que 

configuram este novo enfoque visam corrigir os erros que na ação educativa se atribuiu 

às práticas de integração, os quais geraram, embora de forma subtil, processos de 

segregação dos alunos com NEE. 

Neste sentido, e como defende este autor, a inclusão de alunos com NEE nas escolas 

de ensino regular opõe-se a qualquer forma de segregação, a qualquer argumento que 

justifique a separação dos alunos com e sem NEE. 

Tendo em conta estas premissas Correia (2008, p.14) apresenta-nos a distinção entre 

os conceitos de segregação, integração e inclusão (Quadro 3). A leitura do quadro 

permite verificar a evolução dos conceitos e das práticas no âmbito do atendimento 

escolar dos alunos com NEE, sendo que esta evolução mostra a tentativa gradual de 

alargar as oportunidades educacionais destes alunos no sentido de uma maior 

equidade. 

Quadro 3- Da segregação à inclusão: Comparação entre os conceitos 

Segregação 

 

Integração 

 

Inclusão 

 

 

 

Exclusão da corrente 

principal.  

- Não possuía a voz e vez 

de participação. 

 

Processo de junção física 

das partes num todo.  

- Integração física nas 

escolas públicas;  

- Integração social nas 

escolas públicas;  

-Envolvimento académico 

nas classes regulares das 

escolas públicas de alunos 

com NEE ligeiras. 

 

Fazer parte integrante do 

todo. 

 

 

Envolvimento académico 

nas classes regulares das 

escolas públicas, sempre 

que possível, de alunos 

com NEE significativas. 

Fonte: Correia (2008, p.14) 
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Correia (2008, p.15) esclarece: “A educação inclusiva que aponta a igualdade 

educativa, sendo que por esta se entende a garantia de igualdade, quer no acesso quer 

nos resultados. No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas 

devem assegurar a gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de 

estratégias que permitam responder às necessidades educativas dos alunos. Deste 

modo, a escola inclusiva pressupõe individualização e personalização das estratégias 

educativas, enquanto método de prossecução do objetivo de promover competências 

universais que permitam a autonomia e o acesso à condução plena da cidadania por 

parte de todos.” 

 
1.3.  A escola inclusiva “uma escola para todos” 

 

Relativamente ao conceito de escola inclusiva, Rouse e Florian (1996), citados por 

Tilstone et al. (1999:37), propõem a seguinte definição: são “(…) organizações 

diferentes para a resolução de problemas com uma missão comum que enfatiza a 

aprendizagem para todos os alunos”. 

Também no que diz respeito ao conceito de escola inclusiva, Martins e Leitão (2012: 

61) consideram que uma escola inclusiva deverá responder à heterogeneidade dos seus 

alunos, garantindo a qualidade de ensino-aprendizagem para todos eles. Nesse sentido 

é importante proceder a uma reorganização estrutural da escola, nos seguintes aspetos: 

a) espaços (adequabilidade física dos imóveis e acessos) b) dinâmicos de sala de aula; 

c) organização curricular; d) formas e critérios de avaliação. É também importante, 

segundo estes autores, a consciencialização de mudanças efetivas no âmbito das 

práticas pedagógicas, bem como das concepções e das atitudes dos professores em 

relação aos alunos com NEE. 

De acordo com Sanches e Teodoro (2006), numa escola inclusiva deverá existir uma 

educação inclusiva, ou seja, uma educação na qual a heterogeneidade do grupo não é 

um problema mas sim mais um desafio à originalidade e ao profissionalismo dos 

profissionais de educação, gerando e gerindo mudanças de mentalidades, de políticas 

e de práticas educativas. 

Na mesma ótica, Porter (1994) defende que: a escola inclusiva é:  
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“um sistema de educação e ensino onde os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais, incluindo os alunos com deficiência, são educados nas escolas do bairro, 

em ambiente de salas de aula regular, apropriadas para a sua idade (cronológica), com 

colegas que não têm deficiências e onde lhes são oferecidos ensino e apoio de acordo 

com as suas capacidades e necessidades individuais.” (Porter, 1994:98) 

Nesta linha de pensamento Rodrigues (2003) entende que a escola deve organizar-se 

construindo contextos facilitadores da educação inclusiva, propondo desse modo o 

conceito de educação inclusiva em vez do de escola inclusiva. 

O paradigma da Escola Inclusiva transporta, assim, o conceito de educação inclusiva. 

Este, procura modificar a filosofia de base do processo educativo, considerando que 

todos os alunos, incluindo os alunos com NEE: têm direito à educação em ambientes 

inclusivos; são capazes de aprender e de contribuir para a sociedade onde estão 

inseridos; devem ter oportunidades iguais de acesso a serviços de qualidade que lhes 

permitam alcançar o sucesso; devem ter acesso, a serviços de apoio especializados, 

que se traduzam em práticas educativas ajustadas às suas capacidades e necessidades 

e a um currículo diversificado; devem ter oportunidade de trabalhar em grupo, 

participar em atividades extraescolares e em eventos comunitários e recreativos; 

devem ser ensinados a apreciar as diferenças e semelhanças do ser humano (Correia, 

2013). 

Por seu lado, Ainscow (1996), considera que para o sucesso da escola inclusiva, esta 

deverá ser acompanhada de uma liderança eficaz da equipa diretiva da escola apostada 

em dar respostas às necessidades de todos os alunos. Correia (2005) partilha desta 

opinião ao afiançar que “como elemento – chave no processo de implementação de 

uma escola inclusiva, é ao órgão diretivo que cabe a tarefa de dar o pontapé de saída 

no que diz respeito à transformação da escola numa comunidade de aprendizagem (…) 

que tenha por base os princípios da inclusão.” (Correia, 2005:23,24). 

Por outro lado, conforme o autor atrás citado defende (Correia 2005 b, p.98), bem 

como Rodrigues (2013, p.78), a escola inclusiva implica a interligação entre todos os 

agentes educativos, em que os professores aprendem mais uns com os outros, em que 

os alunos aprendem mais uns com os outros, e em que os pais se envolvam mais no 

processo educativo dos seus filhos. O envolvimento dos pais bem como a cooperação 
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pais-professores-escolas é um dos aspetos mais valorizados na educação e em 

particular na educação dos alunos com NEE (Correia, 1999; Costa et al..., 2000) 

Ainda de acordo com, Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) o princípio 

fundamental da escola inclusiva, “ consiste em todos os alunos aprenderem juntos, 

sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos 

seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a 

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

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

de uma cooperação com as respetivas comunidades” (p. 11,12). 

Por conseguinte, o conceito de escola inclusiva vem reforçar o direito de todos os 

alunos frequentarem o mesmo tipo de ensino, mostrando que os objetivos educacionais 

e o plano de estudos são os mesmos para todos, independentemente das diferenças 

individuais que possam surgir. 

Citando apenas alguns autores (Ainscow, 1995; Armstrong, 2001; Correia, 2001; 

Rodrigues, 2001), uma das ideias chave da escola inclusiva é que a escola deve estar 

aberta a todos os alunos, independentemente da sua condição física, intelectual ou 

social, do seu sexo, cor, etnia ou crença religiosa, o que coloca o foco na gestão da 

diferença, considerando a diferença como o ponto de partida para o trabalho a 

desenvolver. 

 Assim, uma verdadeira escola inclusiva terá de se adaptar ela mesma à nova realidade, 

abrindo-se a uma filosofia de respeito pela diferença. Parece evidente e bem explícito 

na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que é necessário que a escola tenha 

ou arranje recursos, técnicas e materiais, para que possa intervir de uma forma efetiva 

e especializada nos momentos em que as crianças necessitarem. 

Ainscow (1997) refere dois aspetos essenciais para que seja possível uma educação 

para todos. O primeiro diz respeito à ajuda que deve ser dada aos professores na 

maneira como devem organizar as suas salas de aula, de forma a conseguirem 

assegurar a aprendizagem de todos os alunos, o segundo recai sobre a reestruturação 

da escola, de modo a apoiar os professores nessa organização.  
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Ainda segundo o mesmo autor, as mudanças não devem ser impostas exteriormente, 

mas sim conquistadas aos poucos pelos intervenientes no processo, através do 

aperfeiçoamento das escolas e da valorização pessoal e profissional dos professores. 

Por isso são grandes os desafios que se colocam, mas o que importa é que as escolas 

consigam satisfazer as necessidades individuais de cada educando. Tudo isso vai 

depender do espaço físico e das estratégias que cada docente utiliza no seu dia a dia de 

modo a responder a todas as necessidades dos seus educandos, tendo em atenção que 

cada aluno é um aluno e que cada um aprende da sua forma, mesmo possuindo os 

mesmos direitos e deveres. 

 
2. A situação de Cabo Verde em Matéria da Educação Especial 

 

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

incorporando as orientações sobre a abordagem da Educação Inclusiva, cujo objetivo 

é a (re) adaptação do sistema de ensino, de modo que todas as crianças, inclusive as 

que apresenta necessidades específicas, possam ser escolarizadas no sistema de ensino. 

O governo de Cabo Verde, tem proposto a implementação de um sistema educativo 

que seja acessível a todos. A LBSE 103/III/90 (Lei de Bases do Sistema Educativo) 

assegura no Artigo 4º, que todos os indivíduos têm o direito e o dever da Educação e 

a igualdade de oportunidades no sucesso escolar. Assim, a “Educação Para Todos” 

tem sido uma das grandes preocupações do Ministério de Educação. Com essa política 

procura-se fazer com que todas as pessoas tenham acesso à Educação, inclusive as com 

NEE. 

Salienta-se que o Estado de Cabo Verde criou e está a desenvolver mais políticas 

viradas para a formação dos seus docentes, e propõe-se construir escolas adaptadas. 

Nos últimos tempos, está a existir uma boa prática por parte dos nossos governantes 

para o ensino básico, para que possam garantir uma melhoria do acesso e de qualidade 

das aprendizagens escolares, honrando e levando em frente os princípios da igualdade 

de género e a garantia da educação para todos, principalmente as crianças e jovens 

com NEE, de modo a não deixar ninguém de fora. 
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Parte II- Estudo empírico 
1. Contextualização e descrição da problemática 

1.1. Caracterização do município de Calheta São Miguel 

Município de São Miguel 

O concelho de São Miguel está situado na parte oriental da Ilha de Santiago, sendo 

limitado a Norte pelo concelho do Tarrafal, a Sul pelo concelho de Santa Cruz, a Oeste 

pelo concelho de Santa Catarina e a Leste pelo mar. é um dos concelhos mais pequeno 

do país, com cerca de 77,34 km2. A sua sede Administrativa é a cidade de Calheta (ver 

figura 1)  

A freguesia de São Miguel Arcanjo, nome dado pelo seu Santo Padroeiro, a única do 

concelho, é uma das mais antigas da ilha de Santiago. Na segunda metade do século 

XVI, figurava entre as sete freguesias, a saber: São João da Ribeira de Antónia, Santa 

Catarina do Mato, São Lourenço dos Órgãos, Santiago Maior, São Nicolau Tolentino 

e Nossa Senhora da Luz.  

A sede da freguesia inicialmente funcionou na Ribeira de São Miguel até 1940. Devido 

a vários constrangimentos, como a seca e o desenvolvimento portuário que permitia 

trocas comerciais, foi transferida para a Vila da Calheta (sede do concelho).  

Mais tarde, através do Dec. nº 3 108-B de 25 de Abril de 1917 foi criado em conjunto 

com a freguesia de Santo Amaro Abade o Município do Tarrafal com sede na Vila do 

mesmo nome.  

Mas, a 1 de janeiro de 1997, foi administrativamente separado do concelho de Tarrafal, 

através do decreto-lei n.º 11/V/96 de 11 de novembro. Assim, a população de São 

Miguel viu realizado um dos maiores sonhos desde a sua existência e, nasceu, deste 

modo, o 17º Concelho do país e o 6º da ilha de Santiago.1 

                                                           

1 Este documento foi nos facultado pelo Gabinete Técnico da Câmara Municipal de São Miguel bem 
como o recorte geográfico da comunidade em estudo constante do mapa.   
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Figura 1- mapa do Município 

 
1.2. Caracterização do contexto escolar 

Conforme se pode constatar através da figura 2, o agrupamento de escolas é constituído 

por duas escolas. A escola que é apresentada no lado esquerdo desta figura é a mais 

antiga e foi construída em 1992, no âmbito da promoção da igualdade de oportunidade 

aos alunos do interior de concelho, ex Concelho de Tarrafal, do qual se integrava a 

freguesia de São Miguel, hoje, freguesia e concelho com o mesmo nome. Inicialmente, 

era uma escola do ensino complementar (o antigo Ciclo preparatório. 

 Com a generalização da reforma do ensino dos anos 90, os 6 anos da escolaridade 

básica obrigatória passaram a ser ministrados em estabelecimentos do ensino próximos 

das comunidades. Por esta razão, este estabelecimento passou no ano letivo 1994/1995 

a funcionar como Escola do Ensino Básico até a presente data, sendo uma escola de 

grande atração das crianças, adolescentes, jovens e adultos que frequentam não só para 

participarem nas atividades escolares, mas também para as de animação comunitária, 

religiosa, desportiva, entre outras. 

Hoje atual Agrupamento Nº2 de Veneza é uma subestrutura da Delegação do 

Ministério da Educação e do Desporto do Concelho de São Miguel, situando- se no 

centro da Cidade de Calheta, junto ao edifício da Câmara Municipal de São Miguel. 
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O edifício escolar é constituído por um corpo central onde funcionam os serviços 

administrativos, sala de professores, sala de informática, sala de recursos (onde 

funciona a produção de matérias didáticos), gabinete de gestor e 8 salas de aula. 

Associada à escola central funciona uma escola satélite (ver lado direito da figura 2), 

situada em Ponta Verde, com duas salas de aula, com alunos do 1º Ano de escolaridade 

até o 4º Ano, uma cozinha, um armazém e também uma casa de banho. 

Neste agrupamento lecionam 71 professores tendo todos eles licenciatura, alguns têm 

diploma de mestrados e alguns de doutoramento. Não nos foi possível saber com 

exatidão o número de professores com mestrado e com doutoramento. 

 Fazem parte da população escolar 1225 alunos, 8 deles são considerados alunos com 

NEE (Necessidades Educativas Especiais), sendo que para uma intervenção 

especializada junto desses alunos só existe 1 professor especializado em educação 

especial. 

Trabalha no agrupamento quatro cozinheiras para preparar a única refeição do dia que 

é servida a todos os alunos (almoço) uma encarregada de limpeza e um guarda noturno. 

O agrupamento possui uma Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

 

    

Figura 2- Agrupamento Nº 2 de Veneza. 
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2. Justificação da escolha do tema 

Consciente de que a escola deve apostar na promoção da inclusão de todos os alunos 

no sistema regular de ensino independentemente das Necessidades Educativas 

Especiais que possam apresentar, posso afirmar que a escolha do meu tema prende-se 

primeiramente com o interesse de alargar os conhecimentos sobre a temática em 

estudo. Deve-se também ao facto do curso de mestrado que tenho estado a frequentar 

ter despertado em mim o interesse em saber se a educação inclusiva também desperta 

interesse nas pessoas que estão ligadas à comunidade escolar da minha zona de 

residência. 

Sabendo que o meu país não possui condições que favorecem a criação de salas 

exclusivas para alunos com NEE, tem toda a lógica, de vários pontos de vista, que 

estes alunos possam estar incluídos com outras crianças (os ditos normais) em salas de 

ensino regular. Portanto, uma das razões que me levou a escolher esta problemática é 

mesmo a necessidade, que eu tive, para poder realizar a minha dissertação de mestrado, 

de querer muito saber como é que o meu país está em relação à inclusão de crianças 

com NEE,  

Ao fazer o meu mestrado tive a necessidade e curiosidade de saber como está o meu 

país em relação à inclusão das crianças com NEE. No entanto, e pelo facto de ser um 

país dividido em ilhas com diversas escolas seria um trabalho muito amplo para mim 

abarcar escolas de todas as ilhas. Por isso optei por trabalhar a escola/agrupamento do 

meu concelho e que fica mais próxima da minha realidade e onde realizei o meu curso 

de licenciatura. 

 

3. Metodologia  

Para Espinosa (1986, p.86), citado por Serrano (2008, p.47), a palavra metodologia é 

o caminho que se escolhe para a obtenção de um fim. É constituída por um conjunto 

de atividades, ações ou procedimentos realizados para alcançar os objetivos propostos. 

A metodologia implica definir tarefas, normas e procedimentos para a sua 

concretização. 
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O estudo realizado nesta investigação é de caracter qualitativo. De acordo com Bogdan 

e Biklen (1994, pp. 47-50) este tipo de estudos tem as seguintes características: 

- “Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo 

o investigador o instrumento principal; 

- A investigação qualitativa é descritiva; 

- Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; 

- Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 

- O significado é de importância vital na abordagem qualitativa” 

O modelo de investigação que foi adotado nesta investigação é o estudo de caso, pelo 

facto de ser objeto de análise o 1º ciclo da escola/agrupamento nº 2 de Veneza – 

Calheta de São Miguel em Cabo Verde.  

O estudo de caso, segundo Coutinho e Chaves (2002, p. 230) é a metodologia que 

melhor se aplica quando, por exemplo, se pretende analisar “ (…) um aluno, um 

professor, uma turma, uma escola, um projeto curricular, a prática de um professor, o 

comportamento de um aluno, uma política educativa (…). 

 
3.1. Questões e objetivos do estudo 

 

Para este estudo definiu-se a seguinte questão de partida: Como se processa a 

inclusão dos alunos do 1º ciclo, com NEE, no agrupamento de escolas de Veneza? 

Tendo em conta a questão de partida objetivo geral desta investigação é: Conhecer 

como se processa a inclusão dos alunos do 1º ciclo, com NEE no agrupamento de 

escolas de Veneza. 

Deste objetivo geral decorrem os seguintes objetivos específicos: 

- Entender até que ponto os docentes estão preparados para lecionar os alunos com 

NEE; 

- Conhecer as dificuldades sentidas por estes professores na inclusão desses alunos; 

- Investigar a qualidade do trabalho cooperativo e colaborativo entre os professores; 
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- Conhecer a realidade da escola perante a inclusão dos alunos com NEE; 

- Identificar as condições materiais para a implementação de uma educação inclusiva; 

- Analisar o comportamento dos pais/encarregados de educação dessas crianças 

perante as suas dificuldades;   

- Compreender a relação estabelecida entre os professores, alunos e pais, ou seja, a 

relação entre a comunidade educativa; 

 

 
4. Procedimentos metodológicos 

 

Para a recolha de dados, num primeiro momento foi realizada a pesquisa bibliográficas 

(incluindo todos os documentos utilizados: livros, revistas, artigos, teses, dissertações) 

e, no segundo momento, para o estudo empírico foi utilizada: a entrevista semi 

estruturada realizada aos professores que lecionam esses alunos, aos pais e 

encarregados de educação e à gestora do agrupamento. Foram também realizadas 

observações em sala de aula (tendo assistido a 3 aulas numa turma frequentada por 

dois alunos com NEE).  

Inicialmente tínhamos pensado realizar várias observações em todas as turmas onde 

existem alunos com NEE, mas só obtivemos permissão para efetuar observações numa 

única turma. 

Para a recolha dos dados estabeleceu-se um contacto com a direção do agrupamento 

sendo necessária a sua permissão para a pesquisa a efetuar. De seguida, prosseguiu-se 

o diálogo com a gestora do agrupamento, para se apurar o número dos docentes bem 

como as que possuem formação na área para trabalhar com os alunos com NEE. Para 

a colheita de dados aplicámos três tipos de guiões de entrevista, um para os docentes 

(apêndice II), outro para a gestora do agrupamento (apêndice III e o último para os 

pais e encarregados de educação (apêndice IV) dos alunos que apresentam algum tipo 

de dificuldades. Fez-se o agendamento das entrevistas, que decorreram durante o mês 

de outubro e novembro de 2022 e solicitou-se a permissão dos entrevistados para a 

gravação da mesma. 
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5. Tratamento dos dados 

 

Os dados obtidos através das entrevistas foram submetidos a análise de conteúdo. A 

técnica escolhida foi a análise categorial, a qual, segundo Bardin (2011, p. 199) 

“cronologicamente é a mais antiga: na prática é a mais utilizada. Funciona por 

operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos.” 

Os registos efetuados através das observações permitiram-nos (aquando da parte 

relativa à apresentação e análise dos dados) enriquece, nalguns pontos, a referida 

análise. 

 

6. Participantes 

A amostra deste estudo é constituída 9 entrevistados, sendo 1 elemento da direção 

neste caso a gestora do agrupamento, 4 professores (3 do sexo feminino e 1 do sexo 

masculino) que acompanham as crianças que frequentam o 1º ciclo no agrupamento 

supracitado, e por último 4 pais e encarregados da educação desses alunos.  

É de salientar que a escola em estudo no 1º ciclo, tem um total de 8 crianças/alunos 

com NEE e cada uma com uma problemática diferente. Só pudemos obter informações 

sobre as problemáticas apresentadas pelos alunos dos professores que entrevistámos.  
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7. Apresentação e análises dos resultados 

Neste ponto procede - se à apresentação sistematizado dos dados obtidos junto dos 

entrevistados, professores, gestora e pais-encarregados de educação das crianças. 

 
7.1. Caraterização da gestora e dos professores 

 

Verifica- se através da análise do quadro 4, que a média de idade dos professores é de 

45,4 % e (embora não seja visível no referido quadro) os entrevistados que exercem 

funções como professores possuem em média 25 anos de serviços, sendo que a gestora 

exerce as suas funções há três anos. Relativamente à sua formação de base, estes são 

oriundos de diferentes formações: existe uma professora com licenciatura na área das 

ciências, dois entrevistados com licenciatura em HGCV, dois entrevistados com 

licenciatura em geografia, sendo que P3 tem formação em Língua Gestual. Todos os 

professores têm formação em pedagogia. 

 

Quadro 4- Caraterização dos professores e da gestora 

Sujeito Turmas 

(em anos) 

Idade 

(em anos) 

Formação Tempo de serviço 

(em anos) 

G  45 Licenciatura em HGCV*  3 

P1 4º 49 Licenciatura em geografia e curso pedagogia 28 

P2 3º 42 Licenciatura em HGCV* e curso pedagogia 23 

P3 1º 46 Licenciatura em geografia, curso pedagogia e 

formação em Língua Gestual 

27 

P4 2º 45 Licenciatura em Ciências e curso pedagogia 22 

  Média=45,4   

*-HGCV- História e Geografia de Cabo Verde 
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7.2. Caraterização das turmas e dos alunos com NEE 

Questionaram-se os professores sobre o número de alunos que frequentam as suas 

turmas. A leitura do quadro 5 permite-nos constatar que a 1ª classe é constituída por 

22 alunos, sendo 12 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, todos eles com idade 

de 6 anos. Na 2ª classe existem 14 alunos, 2 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, 

com idades de 7 anos. A 3ª classe é constituída por 30 alunos, 12 do sexo masculino e 

18 do sexo feminino, sendo que a sua idade varia entre 8 a 10 anos. Na 4ªclasse existem 

17 alunos, 7 do sexo masculino e 10 do sexo feminino e a sua idade varia entre os 8 a 

12 anos. 

 

Quadro 5- Caraterização das turmas 

Classe Nº de alunos 
 

Total global          Masculino        Feminino 

Idade 
(anos) 

1ª Classe (P.3) 22                               12                        10 6 
2ª Classe (P4) 14                               2                          12 7 
3ª Classe (P.2) 30                              12                         18                       8-10 
4ª Classe (P.1) 17                              7                           10 8-12 

 

 

Conforme mostra o quadro 6, a 1ª classe é frequentada por uma aluna, com 6 anos de 

idade e que apresenta problemática auditiva. Na 2ª classe há uma criança com 7 anos 

e que apresenta problemática cognitiva. De acordo com a respetiva professora esta 

criança tem “(…) dificuldade em escrever, falar, comer, lentidão em tudo”. Na 3ª 

classe estão dois alunos, 1 do sexo masculino e outra do sexo feminino, ambos com 8 

anos de idade, os quais, respetivamente, são portadores de problemática visual e 

motora. Na expressão da professora destas crianças “(…) uma possui paralisia nos 

olhos” e a “(…) outra é por parte física devido a traumatismo craniano”. No que 

concerne à 4ª classe esta é frequentada por uma aluna de 11 anos que apresenta 

problemática cognitiva, como se pode verificar através da seguinte asserção: 

“(…)Uma criança com dificuldade intelectual e mental”. 
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Quadro 6- Caraterização dos alunos com NEE 

Classe Nº de alunos com NEE 
 

Total global          Masculino        Feminino 

Idade Problemáticas 

1ª Classe (P.3)  1                                                            F 6 Auditiva 
2ª Classe (P4) 1                                     M              7 Cognitiva  
3ª Classe (P.2) 2                                      M                    F    8 Motora*       Visual** 
4ª Classe (P.1) 1                                                             F 11 Cognitiva  

*- Trata-se de um menino com problemática motora  **-Trata-se de uma menina com 

dificuldade visual. 

7.3. Dados das entrevistas aos professores 

7.3.1. Dificuldades/necessidades na docência com alunos portadores de NEE 

A leitura do quadro 7 permite-nos constatar que a F.U.R mais representada é a falta 
de estratégias. As seguintes citações demonstram esta afirmação: “Maior dificuldade 
é me adaptar a essas crianças e criar estratégias apropriadas a elas”(P2); “É 
arranjar estratégias adequadas para trabalhar com alunos com NEE”(P4).  

É de referir, como mostra o quadro, que um entrevistado tem uma postura diferente 
quando responde à questão, afirmando: “O trabalho particular com a criança, leva a 
perder muito tempo do meu dia”(P1). Face a esta afirmação, podemos eventualmente 
questionarmo-nos sobre o modo como este professor se posiciona no trabalho 
pedagógico com a sua aluna. 

 

Quadro 7- Dificuldades na docência com alunos portadores de NEE 

Categorias  Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

Dificuldades Perda de tempo 1 1 

Falta de estratégias 3 3 

 

No que concerne às necessidades dos participantes no desempenho das suas funções 
com este tipo de alunos, pela observação do quadro 8, verifica-se que há um 
entrevistado que entende que as suas necessidades se situam ao nível dos materiais 
didáticos, como evidencia o seguinte excerto: “Maior necessidade é em relação a 
matérias didáticos apropriados para essas crianças”(P2).  

Uma entrevistada, considerou que a sua maior necessidade se situa no âmbito da 
formação, “Ter mais conhecimentos em relação à forma como posso lidar com 
crianças com NEE”(P3). 
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Outra entrevistada referiu que a sua maior necessidade se prende com o ter apoio de 
alguém especializado: “Necessidade é de ter pessoa especializada na área para me 
ajudar a encontrar o melhor caminho”(P4). Ainda é de referir que o entrevistado 
(P1) não respondeu à questão. 

 

Quadro 8- Necessidades na docência com alunos portadores de NEE 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

Necessidades 

 

Materiais didáticos 1 1 

Formação 1 1 

Apoio 1 1 

Não respondeu 1 1 

 
7.3.2. Educação inclusiva 

 

O tema da educação inclusiva é, observando o quadro 9, constituído pelas seguintes 
categorias: “conceito, vantagens e desvantagens”. Constatou-se que emergiram três 
subcategorias em relação à primeira categoria. A subcategoria mais representada nesta 
categoria é “estar todos juntos”. Citam-se a título exemplificativo os seguintes excertos 
das respostas: “É a educação onde acolhemos as pessoas/crianças com NEE de igual 
forma como os ditos normais”(P3); “É quando pomos essas pessoas (com 
dificuldades) no mesmo lugar (…)”(P2). 

É de referir que todos os professores, como mostram as F.U.E, deram esta resposta à 

pergunta que lhes tinha sido feita. Ou seja, estas respostas evidenciam que o conceito 

de inclusão destes professores se aproximam muito mais do conceito da integração do 

que o da inclusão, como, de resto demonstra a distinção efetuada por Correia (2008, 

p.14), entre estes dois conceitos, de que demos conta anteriormente. 

De acordo com este mesmo quadro, e tendo em conta a leitura da grelha de análise de 

conteúdo inserida no apêndice V, nº 5, há uma professora (P2) para quem o conceito 

da educação inclusiva se prende também com o facto das crianças com NEE, terem os 

mesmos direitos e terem acesso a um ensino diferenciado. Aparentemente há uma 

contradição na forma como esta professora entende o conceito da educação inclusiva, 

porquanto estas suas duas respostas se aproximam mais daquilo que é o paradigma da 

educação inclusiva. 
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A leitura do quadro 9 mostra que em relação às vantagens da educação inclusiva, 3 
professores consideram que se situam no domínio da  

auto estima da criança. A título exemplificativo citam –se os seguintes excertos: “É 
vantajoso em relação a criança, pois, ela sente-se integrado normalmente e igual a 
outras crianças (os ditos normais)”(P1); “Com a inclusão os alunos passam a sentir-
se que são iguais aos outros (os ditos normais)”(P3); “Só vejo vantagens nesse 
processo porque ele leva as crianças a perceber que têm os mesmos direitos”(P2). É 
de referir que um entrevistado não respondeu. 

No tocante às desvantagens há uma professora que mantém a sua posição face à 
pergunta anterior (só vejo vantagens) como demonstra o seguinte excerto: “Não vejo 
desvantagens neste processo”(P2). Um outro olhar sobre a questão é dado sobre a 
resposta de (P4) ao referir a falta de apoio: “Enfrentar muitas dificuldades sem ter 
pessoal especializada na área para ajudar”(P4). 

Dois professores entendem que as desvantagens têm a ver com a perda de tempo, como 
demonstram os seguintes excertos: “Desvantagens é no momento de fazer atividades 
com as crianças, pois leva a perder muito tempo”(P1); “Tem a ver com aquela 
atenção especializada que leva a que se perca mais tempo”(P3). 

Refira-se que a resposta dada por (P1) é recorrente, porque é a mesma que deu a 
propósito da pergunta às dificuldades na docência, o que significa que esta sua postura 
face ao trabalho pedagógico com a sua aluna com NEE está bastante enraizada.   

Quadro 9- Educação Inclusiva 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

Conceito 

Estar todos juntos 4 4 

Ter os mesmos direitos 1 1 

Ensino diferenciado 1 1 

Vantagens Auto estima da criança 3 3 

Não respondeu 1 1 

 

Desvantagens 

Perda de tempo 2 2 

Falta de apoio 1 1 

Sem desvantagens 1 1 

 

Verifica-se através da análise do quadro 10 e da leitura dos excertos que a seguir 
iremos apresentar, que os participantes estão divididos em relação à possibilidade da 
legislação em Cabo Verde ajudar a promover a inclusão escolar. Assim, um professor 
(P1) e uma professora (P4) entendem que só até certo ponto esta legislação promove a 
inclusão, como, de resto evidencia os seguistes excertos: “A legislação do país 
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promove a inclusão até certo ponto (…)”(P1); “Promove (sim e não)(…)”(P4). Estes 
professores justificam a sua posição devido à falta de condições existentes nas escolas 
para responder às necessidades das crianças. Duas outras professoras (P2 e P3), 
consideram que a legislação do país promove a inclusão, argumentando com as 
seguintes razões: a aproximação das crianças com NEE com as outras “(…)porque 
estão a apostar muito nisso; com ela passou a ter uma aproximação das crianças com 
NEE para com os ditos normais (…)”(P2); a relação pais-escola “(…)maior 
aproximação dos pais para a escola(…)”(P2); e relação pais-filhos “(…) ajudando a 
ter uma melhor relação com os seus filhos”(P2). 

 

Quadro 10- A legislação 

Categorias Subcategorias  F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

 

 

 

Promoção da 

inclusão 

Até certo ponto  2 2 

   Razões 

      Falta de condições 

  

  

Sim   
 

2 2 

 

 

Razões   

Aproximação das 

crianças com NEE às 

outras 

  

Relação pais-escola   

Relação pais- filhos   

 

Verifica-se através da observação do quadro 11 que as alterações sugeridas pelos 
participantes visando na melhoria na instituição para a inclusão dos alunos com NEE, 
se prendem com a criação de salas de recursos, com a existência de materiais didáticos 
apropriados e com profissionais especializados a trabalhar com estas crianças. As 
seguintes afirmações são ilustrativas do que acabamos de afirmar: “Criação de salas 
de recursos (…)”(P1), “Criação de mais salas de recursos (…)”(P2), “Criação de 
sala de recursos(…)”(P4);“(…) criação de materiais didáticos”(P1), “Criação de 
materiais apropriados para essas crianças”(P3); “(…)profissionais especializados 
na área”(P2), “(…)e especialistas na área”(P4). 
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Quadro 11- Melhorias na instituição para a inclusão dos alunos com NEE 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

Alterações sugeridas 

 

Criação de salas de recursos 3 3 

Materiais didáticos apropriados 2 2 

Especialistas em NEE 2 2 

 

 

A análise do quadro 12 e a leitura da grelha de análise de conteúdo inserida no apêndice 
V, nº 8, evidencia que um professor (P1) e uma professora (P2) afirmaram usar a 
diferenciação pedagógica como estratégia para promover a inclusão dos seus alunos 
com NEE. A mesma professora (P2), tal como (P4), referiram usar materiais didáticos 
com aquele objetivo. Tratam-se de estratégias que efetivamente são adequadas à 
promoção da inclusão. No entanto, a mesmo professora (P2) afirma que a grande valia 
é a sala de recursos, a qual, de acordo com as observações que efetuámos nesta escola 
não são os professores que nela apoiam os alunos, mas sim assistentes. O facto de 
termos constatados que os dois alunos com NEE desta professora não terem 
dificuldades muito graves, levam-nos a crer que estas crianças estão a ser segregadas 
da turma. Donde não se pode falar de inclusão. Do mesmo modo, parece-nos muito 
pouco facilitador de inclusão, o facto de uma professora apontar que a sua estratégia 
têm a ver com a: “Sensibilização na sala de aula para que todos os alunos conseguem 
perceber que há crianças especiais e que são diferentes mas que todos eles são 
iguais”(P3). 

 

Quadro 12- Estratégias usadas pelos docentes visando a inclusão 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

Estratégias 

 

Diferenciação pedagógica 2 2 

Sala de recursos 1 1 

Sensibilização para aceitação do colega 1 1 

Materiais didáticos 2 2 

 

Após termos questionados os docentes sobre as estratégias que usavam tendo em vista 

a inclusão dos seus alunos com NEE, procurámos saber quais as estratégias que 

contribuíram para a melhoria das aprendizagens destes alunos.  
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A leitura do quadro 13 evidencia um conjunto de estratégias, designadamente, das que 

visavam a promoção da motivação, que passavam, ou por dar afeto (“Para a melhoria 

da aprendizagem desses alunos eu uso muito a motivação, o carinho e a 

paciência”(P1) ),ou pelas de carácter lúdico (“A estratégia que eu uso mais são jogos 

porque leva com que eles sintam-se mais motivados”(P2)). Também foram utilizados 

suportes de aprendizagem, como fichas de exercícios (“Trabalhar com fichas de 

exercícios (…)”(P4)) ou imagens e gestos (“Faço uso de gestos e de imagens, ainda 

uso muito a produção de frases e textos a partir das imagens”(P3)). 

Importa salientar, ainda, o facto de uma professora (P4) ter referido que a estratégia 

que mais contribuiu para a melhoria da aprendizagem foi a que tem a ver com uma 

atenção individualizada através de um acompanhamento individualizada.  

Todas estas estratégias são importantes do ponto de vista da promoção das 

aprendizagens, nomeadamente: dar afeto, utilizar jogos, prestar atenção 

individualizada, imagens e gestos (esta estratégia faz todo o sentido porque se trata de 

uma professora com formação em língua gestual e que tem na sua sala uma aluna com 

problemática auditiva), e mesmo trabalhar com fichas de exercícios. A questão que se 

pode colocar em relação a esta última estratégia é que se as fichas utilizadas visam um 

ensino individualizada ou se são utilizadas de uma forma uniforme para todos os 

alunos. 

Quadro 13- Estratégias que contribuíram para a melhoria das aprendizagens 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

Promoção da motivação 

 

Carinho e paciência 1 1 

Jogos 1 1 

Suportes de 

aprendizagem 

Imagens 1 1 

Gestos 1 1 

Fichas de exercícios 1 1 

Atenção individualizada Acompanhamento de proximidade 1 1 

 

Da análise do quadro 14 e da leitura da grelha da análise do conteúdo do apêndice V, 
nº10, verifica-se que as sugestões dada pelos professores visando uma melhor inclusão 
dos alunos com NEE, passam por existir mais apoio por parte do governo, desenvolver 
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um ambiente escolar favorável, estreitar a relação família-escola, existir um maior 
acompanhamento dos pais, o próprio professor ter mais paciência com os seus alunos 
e haver mais colaboração entre os docentes. Todas estas sugestões são importante do 
ponto de vista da inclusão dos alunos com NEE, porque, por exemplo, apesar, de que 
como já referimos atrás, o governo de Cabo Verde estar a pôr em prática os princípios 
da educação para todos, mais apoio por parte do governo é sempre bem vindo. De 
todas estas sugestões queremos destacar a resposta dada por (P1), “(…)Deve haver 
mais interação e colaboração entre os corpos docentes porque com os outros 
professores não têm uma interação na troca de experiências”(P1). Este destaque 
decorre do facto de que, como salientam Correia (2005 b) e (Rodrigues, 2013), uma 
escola verdadeiramente inclusiva implica que haja uma troca de experiência entre os 
docentes. 

 

Quadro 14- sugestões para uma melhor inclusão 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

Para uma melhor 

inclusão  

Maior acompanhamento dos pais 1 1 

Mais colaboração entre os docentes 1 1 

Ter paciência com os alunos 1 1 

Relação família – escola 1 1 

Ambiente escolar favorável 1 1 

Mais apoio por parte do governo 1 1 

 
7.4. Dados da entrevista à gestora 
 

7.4.1. Visão da gestora sobre o agrupamento 
 

A leitura conjunta do quadro 15 e da grelha de análise de conteúdo do apêndice 

VI, nº 11, permite constatar que a gestora do agrupamento foi parca em palavras 

para responder às questões que lhe foram colocadas, no tocante às relações entre 

os diferentes agentes que fazem parte da comunidade educativa, mais restrita ou 

mais alargada. Limitou-se a dizer que é uma “relação boa, amigável e de 

aproximação”. Quanto às condições físicas para a inclusão a participante dá uma 

resposta que corresponde à visão de uma gestora (que quer dar uma boa imagem 

do agrupamento) afirmando que se tratam de condições apropriadas com a 

existência de rampas. Da observação que efetuei neste agrupamento posso afirmar 
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que concordo em parte com o que foi dito pela gestora, só que as rampas existem 

apenas no rés-do-chão. Como estratégia e para evitar problemas com a mobilidade 

dos alunos com NEE, as aulas são todas no rés-do-chão.   

Quadro 15- Opinião sobre o agrupamento 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

Relação entre os 

docentes 

Boa 

 

1 1 

Relação professores – 
alunos 

Boa   

 
Relação escola -pais 

 

Boa   

Relação escola – 
comunidade envolvente 

Boa   

Condições físicas para 

a inclusão 

Apropriadas 1 1 

Rampas 1 1 

 
7.4.2. Educação inclusiva na visão da gestora 
 

Da análise ao quadro 16 verifica-se que emergem duas subcategorias. Considerada 

isoladamente a primeira subcategoria (garantir o acesso de crianças com NEE à escola) 

não é uma visão concordante com os princípios da educação inclusiva, porque não 

basta garantir que estes alunos tenham acesso à escola, é preciso mais, nomeadamente, 

como se explicita na segunda subcategoria, é preciso a criação de condições de 

aprendizagens para as crianças com NEE. Ou seja, a gestora está a par com o que tem 

sido veiculado pela literatura publicada nas últimas décadas sobre o conceito da 

educação inclusiva, bem como das vantagens (que ela perfilha, como se constata neste 

quadro) deste tipo de educação aos alunos com NEE. 

A observação deste quadro evidencia, que, segundo a gestora, neste agrupamento são 

seguidas, para a colocação em prática dos princípios da inclusão, as orientações da 

DNE (Direção Nacional da Educação); evidencia também que nas medidas de apoio à 

inclusão há produção própria de materiais pedagógicos e que, apesar desta produção, 

uma das maiores dificuldades dos docentes é a falta destes materiais, bem como a falta 

de formação e a falta de sensibilização para as NEE. Quanto aos apoios para a 
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formação dos docentes, a gestora desconhece, o que pode significar que, apesar de 

atrás termos referido, que por parte do governo de Cabo Verde está-se a desenvolver 

mais políticas para a formação dos docentes, essa formação, no âmbito das NEE e da 

educação inclusiva não tem chegado a este agrupamento, provavelmente, porque se 

trata de um agrupamento situado no interior da ilha, uma vez que sabemos que na 

cidade da Praia essa formação tem estado a ser desenvolvida. No tocante a outros 

recursos disponibilizados para o processo da inclusão, a participante destacou a 

existência de uma equipa multidisciplinar, que embora não tenha sido referida por ela, 

ao que sabemos é constituída por 3 elementos (1 psicóloga e 2 professores). 

Quadro 16- Educação inclusiva 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

Conceito de educação inclusiva Garantir o acesso de crianças com NEE à escola 1 1 

Criação de condições de aprendizagens para 
crianças com NEE 

1 1 

Vantagens da inclusão Só vantagens 1 1 

A prática dos princípios da inclusão Seguimento das orientações da DNE 1 1 

Medidas de apoio à inclusão Produção própria de materiais pedagógicas 1 1 

 

Principais dificuldades dos docentes 

Falta de formação 1 1 

Falta de materiais pedagógicos 1 1 

Falta de sensibilização para as NEE 1 1 

Apoios à formação dos docentes 

para uma prática inclusiva 

Desconhece 1 1 

Outros recursos disponibilizados 

para o processo da inclusão 

Equipa multidisciplinar criada pelo Estado 
 

1 1 

 

De acordo com o quadro 17, a gestora entende que a legislação em Cabo Verde 
promove a inclusão dos alunos com NEE, justificando esta afirmação de uma forma 
muito curiosa, como se pode verificar no seguinte excerto: “Sim, a legislação do país 
promove a inclusão escolar, criando leis”. Quanto às medidas mais importantes desta 
legislação, a sua resposta aponta para “Não deixar ninguém para trás no processo 
ensino aprendizagem”. Finalmente, quanto às sugestões para alteração da legislação, 
ela entende que se devem centrar em medidas de apoio aos docentes, como se pode 
ilustrar através do seguinte excerto: “Apoiar mais os docentes, criar melhores 
condições de trabalho”. 
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Quadro 17- Opinião sobre a legislação de Cabo Verde relativa à inclusão 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

Promoção da inclusão 

escolar 

Sim 1 1 

Aspetos mais importante 

da legislação 

Não deixar ninguém para trás 1 1 

Alterações na legislação Medidas de apoio aos docentes 1 1 

 

 

 

7.5. Dados dos encarregados de educação 
7.5.1. Caraterização dos filhos 

Não nos foi possível entrevistar a mãe da criança portadora de problemática visual, 

por ela não sentir preparada para conceder a entrevista, pelo que só foram questionados 

4 pais sobre as dificuldades dos seus filhos.  

Verificou-se, pela leitura conjunta do quadro 18 e da grelha de análise de conteúdo 

inseridas no apêndice VII, nº 14, que estes têm consciência da problemática dos seus 

filhos.  

Quadro 18- Caraterização do(a)s filho(o)s - as dificuldades 

Categorias Subcategorias F.U.R 

 

F.U.E 

(N=4) 

 

Dificuldades 

Intelectual  1 1 

Física 1 1 

Auditiva  1 1 

Aprendizagem lenta 2 2 

 

Quando questionado os pais sobre as competências dos seus filhos, verificamos que, 
através da leitura conjunta do quadro 19 e da grelha de análise de conteúdo do apêndice 
VII, nº 14, que a mãe da criança de 6 anos foi capaz de detalhar alguma das suas 
capacidades, “(…) ela consegue arrumar as suas coisas, pegar a caneta, fazer riscas 
(alguns números e letras), juntando palavras e dizer algumas palavras em relação a 
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leitura” (E.E.1). Verificamos, por outro lado, que o pai (E.E.2) da criança de 11 anos 
portadora da problemática cognitiva se limitou a fazer referências à capacidade da sua 
filha em manusear o computador, dando, por outro lado, tal como E.E.3 e E.E.4 uma 
resposta muito vaga. Confrontando estes dados com aquilo a que fizemos referência 
relativamente ao quadro anterior, questionamo-nos se estes 3 pais estão mais atentos 
às dificuldades das suas crianças do que nas capacidades. 

Quadro 19- As capacidades 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

 

 

 

Capacidades  

Arrumar as suas coisas 1 1 

Pega na caneta 1 1 

Faz alguns números e letras 1 1 

Junta palavras 1 1 

Lê algumas palavras 1 1 

Faz um pouco de tudo 1 1 

Manuseia muito bem o computador 1 1 

Consegue fazer muitas atividades 1 1 

Faz de tudo lentamente 1 1 

 
7.5.2. Percurso escolar dos filhos 

 

A observação do quadro 20 e da grelha de análise de conteúdo inserida no apêndice 
VII, nº 15, permite-nos conhecer um pouco sobre o percurso escolar destas crianças, 
segundo os seus pais. Assim, constatamos que todas as crianças iniciaram a escola com 
6 anos, e que a única criança que foi retida, foi a aluna de 11 anos com problemática 
cognitiva, que ficou retida no 3º ano, uma vez que, como o seu pai justificou“(…) 
porque o professor não conseguiu acompanhar o seu percurso”(E.E.2). Verifica-se, 
também, que, com exceção de E.E.4 (a mãe do aluno de 7 anos com problemática 
cognitiva), todos os restantes pais referem que os seus filhos tiveram apoio na sala de 
recursos, através dos técnicos que aí trabalham. De referir, que quer E.E.4 quer E.E.1 
afirmaram que os seus filhos tiveram apoio dos pais e dos professores. Esta última mãe 
(E.E.1) faz uma referência muito interessante, que tem a ver com o apoio prestada à 
sua filha (portadora de problemática auditiva) pelos colegas da turma. Trata-se de um 
aspeto muito importante, porquanto, como anteriormente mencionámos, uma 
verdadeira escola inclusiva implica, entre outros aspetos, que os alunos aprendam uns 
com os outros. 
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Quadro 20- Histórico escolar 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

Percurso escolar 

Início aos 6 anos 4 4 

Não retida 3 3 

Retida no 3º ano 1 1 

Frequentou a sala de recursos 1 1 

 

Apoios educativos 

Dos pais e dos professores 2 2 

Dos colegas 1 1 

Dos auxiliares da sala de recursos 3 3 

 
7.5.3. Comunicação e relação pais-filhos 

 

A leitura conjunta do quadro 21 e da grelha de análise dos conteúdos do apêndice VII, 

nº16 permite-nos constatar que os pais entrevistados disseram manter um bom 

relacionamento com os seus filhos. No entanto, que a E.E.1, E.E.2 e E.E.3 referem a 

existência de alguns problemas na relação com as suas filhas, no caso das duas 

primeiras mães, por dificuldades em lidar com as dificuldades das suas filhas e no caso 

de E.E.3 por falta de tempo para o acompanhamento da sua filha. 

Quadro 21- Comunicação e relação entre pais e filhos 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

Tipo de relação Bom relacionamento 4 4 

Problemas Dificuldades de lidar c/ necessidades da filha 3 3 

Falta de tempo para o acompanhamento 1 1 

 

Relativamente à promoção da comunicação com os filhos e da sua educação, verifica-

se, pela observação do quadro 22 e da leitura da grelha de análise de conteúdo do 
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apêndice VII, nº 17, que as pessoas entrevistadas fazem referência às seguintes 

estratégias: orientação nas atividades da vida diária, diálogo, brincar juntos e ensinar 

a sua filha a assinar o nome (E.E.2.) Por outro lado, E.E.1 refere que procura ensinar 

valores, incentivar a persistência na realização das tarefas, promover respeito pela 

autoridade escolar, e dar afeto. Por seu turno, E.E.3 faz referência ao apoio no estudo 

e ajudar a sua filha a organizar-se. Por último, E.E.4 mencionou que, procura ensinar 

o seu filho a comunicar melhor e a mudar o seu ritmo. 

Quadro 22- Promoção da comunicação com os filhos e da sua educação 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

Orientação nas atividades da vida diária 1 1 

Ensina valores 1 1 

Incentiva a persistência na realização das tarefas 1 1 

Promove respeito pela autoridade escolar 1 1 

Apoio no estudo 1 1 

Ajuda a organizar-se 1 1 

Diálogo 1 1 

Brincar juntos 1 1 

Dar afeto 1 1 

Ensinar a assinar o nome 1 1 

Ensinar a comunicar melhor  1 1 

Mudar o ritmo 1 1 

 
7.5.4. Relação família-escola 

 

No que diz respeito, à relação família-escola verifica-se, através da observação do 

quadro 23 e da grelha de análise de conteúdo (apêndice VII, nº 18), que todos os pais 

mencionam o acompanhamento do percurso escolar dos seus filhos, passando com 

frequência na escola; que 3 deles (E.E.1,E.E.3 e E.E.4) referem desconhecer a 

existência de projetos da escola; que E.E.2 conhece o que se faz na sala de recursos e 

que as estratégias utilizadas no trabalho pedagógico com a sua filha está a ter 

benefícios, “porque ela está a desenvolver cada dia mais”.  
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Quanto às sugestões de melhoria nas relações família-escola E.E.1 não deu qualquer 

resposta, sendo que, E.E.4 acha que é aos pais que cabe manter o diálogo com a escola. 

Por seu turno, E.E.3 aponta para a importância de elementos da escola fazerem visitas 

domiciliárias para acompanhar os alunos, bem como a escola promover a presença dos 

pais na instituição educativa, no que é acompanhada por E.E.2. 

Quadro 23- Relação família-escola 

Categorias Subcategorias F.U.R F.U.E 

(N=4) 

Conhecimento das atividades da 

escola 

Desconhece projetos 3 3 

Conhece a sala de recursos 1 1 

Conhece os benefícios das estratégias utilizadas 1 1 

Acompanhamento in loco do 

percurso escolar dos filhos 

Passo com frequência na escola 4 4 

Promover a presença dos pais na escola 2 2 

Sugestões de melhoria Visitas domiciliárias por parte da escola 1 1 

Diálogo com a escola por parte dos pais 1 1 
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Considerações finais 
 

Chegados a este ponto importa agora retirar deste estudo as principais conclusões que 

dele emergiram. Para este efeito iremos confrontar os principais resultados obtidos 

com os objetivos que perseguimos.  

Fundamentalmente com o presente estudo pretendia-se conhecer como se processa a 

inclusão dos alunos do 1º ciclo, com NEE no agrupamento de escolas de Veneza. Deste 

objetivo geral decorriam vários mais específicos. Assim e no que diz respeito ao 

objetivo (Entender até que ponto os docentes estão preparados para lecionar os alunos 

com NEE), os dados obtidos permitem concluir que perante as dificuldades e as 

necessidades sentidas pela(os) entrevistada(os) estes docentes não se encontram 

suficientemente preparados para lecionar estes alunos, sobretudo numa perspetiva de 

inclusão (estamos já a falar do segundo objetivo - Conhecer as dificuldades sentidas 

por estes professores na inclusão desses alunos). 

 É bem ilustrativo desta afirmação o facto dos professores afirmarem, entre outros 

aspetos, que sentem falta de estratégias, de apoio de professores especializados, de 

materiais pedagógicos e de formação. Estes dois últimos aspetos foram também 

salientados pela gestora do agrupamento aquando da entrevista realizada com ela. Por 

outro lado, o facto de dois professores terem afirmado que terem estes alunos na sala 

é uma perda de tempo, e também o facto dos professores maioritariamente 

apresentarem um conceito de inclusão mais próximo do de integração (nisso diferente 

do da gestora do agrupamento  que é mais conforme com uma visão mais próxima do 

que tem sido veiculado pela literatura sobre inclusão) reforça o que acabámos de dizer 

a propósito da sua preparação para o trabalho com estes alunos numa perspetiva de 

inclusão educativa. 

No que concerne ao objetivo que colocámos (Investigar a qualidade do trabalho 

cooperativo e colaborativo entre os professores), um dos professores, a propósito do 

que devia ser realizado para uma melhor inclusão escolar dos alunos, sugeriu uma 

melhor colaboração entre os docentes, o que nos leva inferir que esta prática nem 

sequer é muito comum, não sendo possível, em rigor, concluir alguma coisa sobre a 

qualidade do trabalho colaborativo entre os professores. 
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Quanto aos objetivos (Conhecer a realidade da escola perante a inclusão dos alunos 

com NEE e Identificar as condições materiais para a implementação de uma educação 

inclusiva), o que já foi referido anteriormente, bem como três mães terem afirmado 

desconhecer a existência de projetos pedagógicos (um dos aspetos salientados pelo 

movimento da educação inclusiva) permite-nos dizer que a realidade deste 

agrupamento de escolas e das condições materiais demonstram não ser uma e outras 

as ideais para promover a educação inclusiva. No entanto, há que sublinhar alguns 

aspetos positivos na perspetiva de uma educação inclusiva, referidos quer por 

professores quer pela gestora do agrupamento, e que dizem respeito à produção própria 

de materiais pedagógicos, à existência de rampas, de uma equipa multidisciplinar e 

ainda de um centro de recursos. Este último nem sempre utilizado, pelo que apurámos 

numa perspetiva inclusiva, como já tivemos oportunidade de dizer. 

No que diz respeito ao objetivo - Analisar o comportamento dos pais/encarregados de 

educação dessas crianças perante as suas dificuldades-, pudemos constatar que quer as 

três mães entrevistadas quer o pai têm plena consciência das dificuldades dos seus 

filhos e que, à exceção de uma mãe, 3 participantes parecem estar mais atentos às suas 

dificuldades do que às suas competências. Por outro lado, apesar dos 4 participantes 

terem revelado que têm uma boa relação com os seus filhos, 3 deles referem alguns 

problemas nessa relação, ou por terem dificuldades em lidar com as necessidades das 

suas crianças (referido por 2 participantes) ou por falta de tempo para o 

acompanhamento da criança (referido por 1 participante). No entanto, as entrevistas 

aos 4 participantes também deixaram entender que perante as dificuldades das suas 

crianças têm um comportamento positivo para com elas, designadamente, dando 

orientações em relação às atividades da vida diária, dialogar, brincar juntos, ensinar a 

sua filha a assinar o nome (todos estes aspetos referidos por 1 participante). Também 

procurar ensinar valores, incentivar a persistência na realização de tarefas, promover 

o respeito pela autoridade escolar e dar afeto (referido por outro participante); apoio 

no estudo e ajudar a filha a organizar-se (referido por mais 1 participante); procurar 

ensinar o filho a comunicar melhor e a mudar o seu ritmo (referido por 1 quarto 

participante). 

Quanto ao objetivo (Compreender a relação estabelecida entre os professores, alunos 

e pais, ou seja, a relação entre a comunidade educativa), a fazer fé no que foi referido 

pela gestora, é uma relação positiva, boa como afirmou na entrevista. No entanto, e 
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como pudemos apurar através das entrevistas aos pais, e no que diz respeito à relação 

escola-família, alguns deles deixaram entender que essa relação pode ser mais 

estreitada, ou pelos próprios pais que devem manter o contacto com a escola (referido 

por 1 participante), ou por membros da escola que devem fazer visitas domiciliárias 

para acompanhar melhor o processo educativo destas crianças (referido por 1 

participante), ou por a escola promover a participação dos pais na vida escolar dos seus 

filhos (referido por outros 2 participantes), por exemplo, com refere 1 destes 

participantes, através da realização de encontros. 

Depois de referidas todas estas conclusões, poder-se-ão apontar algumas limitações a 

este estudo, do qual realçamos o não termos tido acesso a documentos da escola sobre 

os alunos com NEE, a não permissão para entrevistarmos os pais e os professores dos 

restantes alunos com NEE (são 8 os que frequentam aulas neste agrupamento), bem 

como não termos podido efetuar observações em todas as turmas onde estão todos 

estes 8 alunos. 

Podemos retirar do exposto implicações para novas investigações. Estas deverão 

centrar-se na melhoria da nossa capacidade para persuadirmos os agentes educativos 

para podermos colmatar as lacunas acima mencionadas e, deste modo, ser realizada a 

triangulação da análise documental com os dados obtidos por outras fontes. 
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Legislação 

Lei de Bases do Sistema Educativo Cabo-verdiano (LBSE) - (Lei n°103/III/90 de 29 

de Dezembro) - Suplemento ao Boletim Oficial de Cabo Verde nº 52 – 29 de 

Dezembro de 1990. 
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Apêndice I- Consentimento para a recolha de dados 
Consentimento Livre e Informado 

 

Integrado no Mestrado em Educação Especial - Especialização no domínio cognitivo 

e motor, na Escola Superior de Educação de Beja, estou a realizar um estudo sobre a 

inclusão de alunos com NEE: Caso do 1º ciclo da escola / agrupamento Nº 2 de 

Veneza- Calheta de São Miguel – Cabo Verde. A técnica de recolha de dados escolhida 

foi o questionário. Relativamente aos dados extraídos, são confidenciais e estritamente 

anónimos, tendo como finalidade apenas a investigação científica.  

Ao decidir colaborar neste estudo, deverá marcar com uma cruz no quadrado abaixo 

indicado (Consentimento Informado), confirmando dessa forma que aceita participar. 

 Agradeço desde já a sua atenção e colaboração com este estudo. 

Vera Brito 

___________________________________________________________________ 

 

Consentimento Informado 

 

Declaro, ao colocar uma cruz no quadrado e respetiva assinatura, que aceito participar 

neste projeto com a temática em cima referida. 

Declaro também que, antes de escolher participar, foram-me prestados todos os 

esclarecimentos que considerei essenciais para decidir. Especificamente, fui 

informado/a do objetivo, da duração e dos procedimentos do questionário, assim como 

do anonimato, da confidencialidade dos dados, do direito a recusar ou cessar a minha 

participação, a qualquer momento, sem qualquer consequência para mim.  

    

Sim, aceito participar                                  Data: ___/___/2022 

 

 

Assinatura ou impressão digital do entrevistado 
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Apêndice II- Guião de entrevista aos professores 
 

Objetivo Geral: Compreender até que ponto as crianças com Necessidades 

Educativa Especial do 1º ciclo da escola / agrupamento Nº 2 de Veneza- Calheta de 

São Miguel estão a ser incluídas. 

Blocos Temáticos Objetivos Tópicos/Observações/Questões 

Legitimação da 
Entrevista e motivação 
do entrevistado(a) 

-Explicar os objetivos da entrevista; 

-Motivar o/a entrevistador/a; 

-Garantir a confidencialidade dos 

dados; 

-Definir os procedimentos a adotar 

(tempo para a entrevista e o método de 

registo);    

-Criar um clima de confiança e abertura 

com o entrevistador/a no decorrer da 

entrevista, promovendo um ambiente 

descontraído. 

 

 

 

-Informar sobre o âmbito do trabalho que conduziu a 

realização desta entrevista; 

-Evidenciar a importância da participação do(a) a 

entrevistado(a); 

-Referir que os dados recolhidos vão ser utilizados 

apenas para a investigação deste trabalho e tratados 

de forma a garantir a confidencialidade e o 

anonimato; 

- Solicitar autorização para gravar a entrevista e 

definir o tempo para a mesma; 

- Garantir uma comunicação verbal /não – verbal 

aberta, transparente, não inquisidora e ameaçadora 

que leva o entrevistado(a) a ficar constrangido(a) e 

não responder às questões. 

 

Identificação do(a)  
Entrevistado(a) 

-Realizar uma breve caracterização do 

entrevistado/a; 

 

-Conhecer os aspetos mais relevantes 

na carreira profissional do 

entrevistado/a; 

 

- A sua Idade?  

- A sua formação académica? (curso realizado)  

- Possui alguma formação especializada? Qual? 

- Desde quando está nesta instituição a lecionar 

como docente?  

 -Que outras experiências profissionais teve e que 

considera relevantes?  
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Caraterização do aluno -Caraterizar os alunos, com quem 

trabalha; 

 

 - Conhecer as dificuldades dos alunos; 

 

- Quantos alunos tem na turma? F____  M ____ 

- Que idade têm?  

- Quantos alunos com NEE tens na turma? F____ 

M____ 

- Que idade têm? 

- Qual é a sua problemática? 

 

Experiência Educativa -Identificar as suas dificuldades 

- Identificar as suas necessidades no 

processo de ensino 

- Fale-nos um pouco sobre a sua experiência, o seu 

dia-a-dia como docente.  

Quais as suas maiores dificuldades? E quais as suas 

necessidades? 

A Educação Inclusiva - Conhecer a opinião do/a 

entrevistado/a sobre a educação 

inclusiva; 

- O que significa, para si, educação inclusiva?  

- Que vantagens e desvantagens vê nos processos de 

inclusão?  

Legislação em Cabo Verde  

 

- Saber a sua posição sobre a legislação 

de suporte à Inclusão em Cabo Verde 

 

- Considera que a legislação do país promove a 

inclusão escolar? De que forma? 

- Quais as medidas mais importantes dessa 

legislação?  

- O que acha que deve ser acrescentado ou alterado 

nesta legislação, de modo a apostar-se mais na 

inclusão dos alunos com NEE?  

Melhorias na Instituição 
para a inclusão dos alunos 
com NEE 

- Identificar as alterações sugeridas 

pelos docentes 

- Quais as condições que seriam necessárias 

implementar nesta instituição com vista à Inclusão 

dos alunos com NEE? 

Estratégias Pedagógicas 
para a Inclusão 

- Identificar as estratégias pedagógicas 

utilizadas pelo/a entrevistado/a com 

vista à inclusão de todos os alunos e em 

particular, dos que apresentam NEE. 

- Tendo em conta os princípios da Inclusão, que 

estratégias utiliza para incluir todos os alunos e não 

deixar nenhum para trás?  

Por exemplo, na(o):  
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 Participação nas atividades; 

  Agrupamento de Alunos;  

 Nível de complexidade das tarefas;  

 Diversidade de materiais, tempo, espaços;  

 Diferentes produtos de aprendizagem;  

 Projetos de colaboração com outros colegas 

docentes, pais e outras pessoas da comunidade. 

- Da sua experiência, que tipo de estratégias 

contribuíram para uma melhor aprendizagem dos 

alunos? 

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. 

- Gostaria de acrescentar alguma informação sobre 

os assuntos em análise e que julgue pertinente? 

- Mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade e 

colaboração, indispensáveis à conceção desta tarefa. 
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Apêndice III- Guião de entrevista à gestora 
 

Objetivo Geral: Compreender até que ponto as crianças com Necessidades Educativa 

Especial do 1º ciclo da escola / agrupamento Nº 2 de Veneza- Calheta de São Miguel 

estão a ser incluídas. 
Blocos Temáticos Objetivos Tópicos/Observações/Questões 

Legitimação da 
Entrevista e motivação 
do entrevistado(a) 

-Explicar os objetivos da entrevista; 

-Motivar o(a) entrevistador(a); 

-Garantir a confidencialidade dos 

dados; 

-Definir os procedimentos a adotar 

(tempo para a entrevista e o método de 

registo);    

 

-Criar um clima de confiança e abertura 

com o entrevistador(a) no decorrer da 

entrevista, promovendo um ambiente 

descontraído. 

 

-Informar sobre o âmbito do trabalho que conduziu a 

realização desta entrevista; 

-Evidenciar a importância da participação do(a) a 

entrevistado(a); 

-Referir que os dados recolhidos vão ser utilizados 

apenas para a investigação deste trabalho e tratados 

de forma a garantir a confidencialidade e o 

anonimato; 

- Solicitar autorização para gravar a entrevista e 

definir o tempo para a mesma; 

- Garantir uma comunicação verbal /não – verbal 

aberta, transparente, não inquisidora e ameaçadora 

que leva o entrevistado(a) a ficar constrangido(a) e 

não responder às questões. 

 

Identificação do(a)  
Entrevistado(a) 

-Realizar uma breve caracterização do 

entrevistado(a); 

-Conhecer os aspetos mais relevantes 
na carreira profissional do 
entrevistado(a); 

- A sua Idade?  

- A sua formação académica? (curso realizado)  

- Possui alguma formação especializada? Qual?  

- Desde quando é que exerce a função de director(a) 

ou Gestor(a) de Educação neste agrupamento? 

 - Já desempenhou outras funções na área da 

Educação, neste Concelho?  

- Que outras experiências profissionais teve e que 
considera relevantes para o cargo que agora ocupa? 
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Factos e opiniões sobre o 
Agrupamento 

- Identificar o número de docentes do 

agrupamento e as suas qualificações; 

 - Conhecer o nº total de alunos e dos 

que apresentam NEE; 

- Apurar as condições que as escolas 

possuem; 

 - Saber quais as principais 

preocupações do(a) entrevistado(a) em 

relação a instituição. 

- Quantos docentes trabalham neste agrupamento?- 

Qual é o nível académico desses docentes? 

- Quantos são formados na área da educação 

especial?  

- Quantos alunos, na totalidade, frequentam este 

agrupamento, e quantos deles apresentam NEE?  

- Como caracteriza as relações entre professores, 

alunos, pais e encarregados de educação? E com a 

comunidade envolvente? 

- As escolas e salas de aulas têm condições 

apropriadas e adaptadas para qualquer tipo de 

alunos, principalmente os que têm NEE? 

- Fala um pouco sobre a sua gestão neste 

agrupamento, referindo as principais preocupações, 

os constrangimentos e os pontos fortes? 

A Educação Inclusiva no 
agrupamento 

-Conhecer a opinião do(a) 

entrevistado(a) sobre a educação 

inclusiva;  

 

- Analisar as dificuldades e 

necessidades dos recursos humanos e 

materiais do agrupamento;  

 

- Identificar as medidas de gestão 

desenvolvidas. 

- O que significa, para si, educação inclusiva?  

- Que vantagens e desvantagens vê nos processos de 

inclusão? 

- Como é que se colocam em prática os princípios da 

inclusão neste agrupamento?  

- Que tipo de recursos/ materiais seriam necessários 

para o apoio ao trabalho pedagógico e à inclusão dos 

alunos com NEE? 

- Quais são as principais dificuldades e necessidades 

que os docentes referem neste processo?  

- Existe algum apoio à formação dos docentes para 

uma prática inclusiva? De que tipo e com que 

frequência?  

- Que outros recursos humanos (a nível da escola e 

da comunidade próxima) contribuem para o processo 
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de inclusão? Como é que são mobilizados e 

organizados? 

Legislação em Cabo 
Verde 

- Conhecer a opinião do(a) 

entrevistado(a) sobre a legislação de 

suporte à Inclusão em Cabo Verde. 

- Considera que a legislação do País promove a 

inclusão escolar? De que forma?  

- Quais as medidas mais importantes dessa 

legislação?  

- O que acha que deve ser acrescentado ou alterado 

nesta legislação, de modo a apostar-se mais na 

inclusão dos alunos com NEE? 

Sugestões -Recolher sugestões do entrevistado(a) 

sobre os tópicos da entrevista 

- Gostaria de acrescentar alguma coisa? 

Agradecimentos -Concluir a Entrevista - Mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade e 

colaboração, indispensáveis à conceção desta tarefa. 
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Apêndice IV- Guião de entrevista aos pais encarregados de educação 
Objetivo Geral: Compreender até que ponto as crianças com Necessidades 

Educativa Especial do 1º ciclo da escola / agrupamento Nº 2 de Veneza- Calheta de 

São Miguel estão a ser incluídas. 

Blocos Temáticos Objetivos Tópicos/Observações/Questões 

Legitimação da 
Entrevista e motivação 
do entrevistado(a) 

-Explicar os objetivos da entrevista; 

-Motivar o(a) entrevistador(a); 

-Garantir a confidencialidade dos 

dados; 

-Definir os procedimentos a adotar 

(tempo para a entrevista e o método de 

registo);    

-Criar um clima de confiança e abertura 

com o entrevistador(a) no decorrer da 

entrevista, promovendo um ambiente 

descontraído. 

 

 

-Informar sobre o âmbito do trabalho que conduziu a 

realização desta entrevista; 

-Evidenciar a importância da participação do(a) a 

entrevistado(a); 

-Referir que os dados recolhidos vão ser utilizados 

apenas para a investigação deste trabalho e tratados 

de forma a garantir a confidencialidade e o 

anonimato; 

- Solicitar autorização para gravar a entrevista e 

definir o tempo para a mesma; 

 

- Garantir uma comunicação verbal /não – verbal 

aberta, transparente, não inquisidora e ameaçadora 

que leva o entrevistado(a) a ficar constrangido(a) e 

não responder às questões. 

 

Identificação do(a)  
Entrevistado(a) 

- Recolher os dados que identificam o/a 

entrevistado/a (género, idade); 

- Caracterizar o perfil escolar e 

profissional do/a entrevistado/a. 

 Será que pode indicar: 

- A sua Idade? 

- O seu nível de escolaridade? 

- A sua Profissão? 

Caracterização do(a) 
filho(a) 

- Conhecer as características do filho/a 

em múltiplas dimensões;  

- Identificar a sua história escolar e o 

tipo de respostas educativas. 

Será que pode indicar:  

- A idade do seu filho(a)?  

- O ano escolar que frequenta?  
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 - O tipo de dificuldades que apresenta?  

- O que é capaz de fazer?  

-Como é que foi o percurso escolar:  

-Com que idade iniciou a escola?  

- Ficou retido de ano alguma vez? Se sim, em que 

anos?  

- Teve apoios para aprender melhor? Quando e de 

que tipo? 

Comunicação e Relação 
entre Pais e Filho(a) 

- Entender o grau da confiança entre 

pais e filhos; 

 - Conhecer o tipo de relacionamento 

estabelecido; 

 - Saber quais os problemas no dia a dia;  

- Identificar as estratégias que utilizam 

para se compreenderem. 

 

- Qual é o tipo de relacionamento que estabelece com 

a sua filha(o)?  

- Indique alguns exemplos dos vossos 

relacionamentos no dia a dia?  

- Aponte algumas situações que não consegue 

resolver sozinho, sem a presença de um técnico, para 

satisfazer a necessidade da sua filha(o) em casa?  

- Que estratégias é que mais utiliza e que são mais 

favoráveis na comunicação e educação da sua 

filha(o)?  

- Qual é o seu ponto forte e fraco no 

acompanhamento da sua filha/o no dia a dia? 

 Relação Família -Escola - Compreender a relação entre a família 

e a escola; 

 - Conhecer as estratégias utilizadas por 

ambas para melhorar a aprendizagem 

da filha(o);  

- Identificar eventuais sugestões de 

melhoria dessa relação. 

 - Que conhecimento tem dos projetos da escola com 

vista a melhorar a aprendizagem da sua filha(o)?  

- Como pai/mãe, passa sempre na escola para saber 

dos docentes e técnicos, como está a sua filha/filho a 

aprender?  

- Acha que as estratégias utilizadas, tanto na casa 

como na escola, têm trazido algum benefício para 

sua filha(o)? 

- Quais são as estratégias e quais os benefícios?  
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- Que outras sugestões daria para melhorar a relação 

entre a escola e a família? 

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). 

- Gostaria de acrescentar alguma informação sobre 

os assuntos em análise e que julgue pertinente? 
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Apêndice V- Grelha de análise de conteúdo da entrevista realizada 
aos docentes  
 

1. Caraterização do(a)s docentes das turmas e da gestora 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Sujeito 
entrevistado 

Identificação Idade: 
- 45 
- 49 
- 42 
- 46 
- 45 
 

“Tenho 45 anos”  
“A minha idade é 49 anos”  
“42 anos”  
“Tenho 46 anos”  
“A minha idade é de 45 anos”  
 

G.1 
P.1 
P.2 
P.3 
P.4 
 

Formação Licenciatura em HGCV 
 
 
Licenciatura na área de 
geografia 
 
 
Licenciatura na área de 
ciências 
 
Formação especializada 
(Língua gestual) 

“Sou licenciada na ária de HGCV”  
“Fiz a licenciatura na área de HGCV”  
 
“Sou licenciado na área de geografia”  
“Licenciada na área de geografia”  
 
 
“Licenciada na área de ciências”  
 
 
“Fiz a formação na área de língua gestual”  
 

G.1 
P.2 
 
P.1 
P.3 
 
 
P.4 
 
 
P.3 
 

Anos de 
serviços 

- 3 anos como gestora 
- 25 anos como professora 
 
 
- 28 anos como professor 
- 23 anos de serviços 
- 27 anos de serviços 
- 22 anos de serviços 

“Já trabalhei 3 anos como gestora no 
agrupamento”  
“Já tenho 25 anos de serviço como professora”  
 
“Já tenho 28 anos de serviço”  
“23 anos de serviço”  
“Já tenho 27 anos de serviço”  
“22 anos de serviços no mesmo agrupamento”  

G.1 
 
 
 
P.1 
P.2 
P.3 
P.4 
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2. Caraterização dos alunos 

Categoria Subcategorias Unidades de registo Sujeitos 
entrevistado
s 

Número: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Efetivo da 
turma 

 
- Feminino (F) 

 
- Masculino 

(M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17  
10-F 
7-M 
 
 
30 
18-F 
12-M 
 
 
22 
10-F 
12-M 
 
 
 
 
14 
12-F 
2-M 
 
 
 
Total global: 
83 
50- F 
33- M 
 

 

“Leciono no 1º ciclo, a minha turma é composta por 17 
(dezassete) alunos, sendo, 10 (dez) feminino e 7 (sete) 
masculino (…)” 

 

 “Leciono no 1º ciclo, a minha turma é composta por 30 (trinta) 
alunos, sendo, 18 (dezoito) feminino e 12 (doze) masculino 
(…)” 

 

“Leciono no 1º ciclo, a minha turma é composta por 22 (vinte 
e dois) alunos, sendo, 10 (dez) feminino e 12 (doze) masculino 
(…)”  

 

“Leciono no 1º ciclo, a minha turma é composta por 14 
(catorze) alunos, sendo, 12 (doze) feminino e 2 (dois) 
masculino (…)” 

 
 

 
 

P.1 
 
 
 
 

P.2 
 
 
 
 

P.3 
 
 
 
 

P.4 

Idade: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “(…) e com idade compreendida entre os 8 a 12 anos” (P.1) 

 

“(…) e com idade compreendida entre os 8 a 10 anos”(P.2) 

“(…)e com 6 anos de idade”(P.3) 

“(…) e com 7 anos de idade”(P.4) 

 

 

 

P.1 
 
 
P.2 
P.3 
P.4 
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3. Tipos de problemáticas das crianças com NEE 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Problemática Cognitiva 
 
 
 Dificuldades: 
- em escrever 
- em falar 
-em comer 
-lentidão em 
tudo 
 
Visual  
 
 
Motora 
 
 
 
Auditiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Uma criança com dificuldade intelectual e mental” 

 

“Existe uma criança sinalizada, a sua maior dificuldade 
é cognitiva, dificuldade em escrever, falar, comer, 
lentidão em tudo” 

 

“Na turma existem duas crianças com NEE, sendo que, 
uma possui paralisia nos olhos (…)” 

 “(…)outra é por parte física e motora devido a 
traumatismo craniano” 

 

“Uma criança com NEE, problema de audição” 

 

 

P.4 
 
 
 
P.1 
 
 
 
 
 
P.2 
 
P.2 
 
 
 
 
P.3 
 
 

 
4. Dificuldades/necessidades na docência com alunos portadores de NEE 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Dificuldade na 
docência 

Perda de tempo 
 
 
Falta de 
estratégias 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O trabalho particular com a criança, leva a perder 
muito tempo do meu dia” 

“Maior dificuldade é me adaptar a essas crianças e 
criar estratégias apropriadas a elas” 

“É arranjar estratégias adequadas para trabalhar com 
alunos com NEE” 

“Maior dificuldade é lidar com essas crianças” 

 

 

P.1 
 
 
P.2 
 
 
P.4 
 
P.3 
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Necessidades Materiais 
didáticos 
 
 
 
Formação  
 
 
Apoio  
 
 
Não respondeu 

“Maior necessidade é em relação a matérias didáticos 
apropriados para essas crianças, visto que, eu não tenho 
nenhuma formação na área” 
 
“Ter mais conhecimentos em relação à forma como 
posso lidar com crianças com NEE” 
 
“Necessidade é de ter pessoa especializada na área 
para me ajudar a encontrar o melhor caminho” 
 
Não respondeu 

P.2 
 
 

 
 

P.3 
 

 
 

P.4 
 

P.1 

 

5. Educação Inclusiva  

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Conceito  Estar todos 
juntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter os mesmos 
direitos 
 
 
Ensino 
diferenciado  
 
 
 
 
 
 
 
 

“É quando dás oportunidade de incluir todas as pessoas 
no mesmo grupo independentemente das suas 
dificuldades” 
 
“É incluir todos sem deixar nenhum aluno de lado 
porque antigamente os alunos com NEE ficava em 
casa” 
 
“É a educação onde acolhemos as pessoas/crianças com 
NEE de igual forma como os ditos normais” 
 
“É quando pomos essas pessoas (com dificuldades) no 
mesmo lugar (…) 
 
 (…) mostrando que eles têm os mesmos direitos (…)” 
 
 
“(…) e que podemos chegar ao mesmo objetivo indo 
pelo caminho diferente(…)” 
 
 

 

P.1 
 
 
 
 
P.4 
 
 
 
 
P.3 
 
 
P.2 
 
 
P.2 
 
 
 
P.2 
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Vantagens Auto estima da 
criança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não respondeu 

“É vantajoso em relação a criança, pois, ela sente-se 
integrado normalmente e igual a outras crianças (os 
ditos normais)” 
 
“Com a inclusão os alunos passam a sentir-se que são 
iguais aos outros (os ditos normais)” 
 
 
“Só vejo vantagens nesse processo porque ele leva as 
crianças a perceber que têm os mesmos direitos”  
 
Não respondeu 

P.1 
 
 

 
 

P.3 
 

 
 
 

P.2 
 

P.4 
Desvantagens Perda de tempo 

 
 
 
 
 
 
 
Falta de apoio 
 
 
Sem 
desvantagens 

“Desvantagens é no momento de fazer atividades com 
as crianças, pois leva a perder muito tempo” 
 
 
“Tem a ver com aquela atenção especializada que leva 
a que se perca mais tempo” 
 
“Enfrentar muitas dificuldades sem ter pessoal 
especializada na área para ajudar” 
 
“Não vejo desvantagens neste processo”  
 
 

P.1 
 
 

 
 

P.3 
 
 

P.4 
 
 
 

P.2 
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6. Legislação 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Promoção da 
inclusão escolar 

Até certo ponto 
 
 
 
 
 
 

 Razões 
 

-Falta de 
condições 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim  
 
 
 
 

 Razões 
 
 
 
Aproximação 
das crianças 
com NEE com 
as outras  
  
 
 
Relação pais-
escola 
 
Relação pais-
filhos 
 
 

“A legislação do país promove a inclusão até certo 
ponto (…)” 
“Promove (sim e não)(…)” 
 
 
 
 
“(…) porque, faltam algumas condições para chegar às 
turmas e às escolas” 
 
“(…)porque ainda há muitas lacunas/défices de 
materiais especializados para essas crianças” 
 
 
 
 
 
“A legislação do país promove a inclusão (…)” 
 
Promove 
 
 
 
 
“O aspeto mais importante é a de levar essas crianças 
para a sala de aula” 
“(…)porque estão a apostar muito nisso; com ela passou 
a ter uma aproximação das crianças com NEE para com 
os ditos normais (…)” 
 
 “(…)maior aproximação dos pais para a escola 
(…)” 
 
“(…) ajudando a ter uma melhor relação com os seus 
filhos.” 
 
 

P.1 
 

 
P.4 

 
 
 
 

P.1 
 
 
 

P.4 
 
 
 
 
 

 
 

P.2 
 
 

P.3 
 
 
 
 

P.3 
 

P.2 
 
 
 
 

P.2 
 

 
        P.2 
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7. Melhorias na instituição para a inclusão dos alunos com NEE 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistados 

Alterações 
sugeridas 

Criação de salas 
de recursos 
 
 
 
Materiais 
didáticos 
apropriados 
  
 
Especialistas em 
NEE 
 
 
 
 
 

“Criação de salas de recursos (…)” 
“Criação de mais salas de recursos (…)” 
“Criação de sala de recursos(…)” 
 
 
  “(…) criação de materiais didáticos” 
  
“Criação de materiais apropriados para essas 
crianças” 
 
 
“(…)profissionais especializados na área” 
“(…)e especialistas na área” 

 

P.1 
P.2 
P.4 
 
 
 
P.1 
 
P.3 
 
 
 
P.2 
P.4 

 

 
8. Estratégias usadas pelos docentes visando a inclusão 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistados 

Estratégias  Diferenciação 
pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de 
recursos 
 
 
Sensibilização 
para aceitação 
do colega 
 
 
 

“Para a inclusão desse aluno uso uma estratégia e 
currículo diferenciado, trabalho com ele 
individualmente na algumas matérias e só consigo 
inclui-lo nas áreas artísticas (plásticas, musicas e 
educação física) (…)” 
  
“(…)faço uso de estratégias diferenciadas, em algumas 
disciplinas trabalham da mesma forma mas nas outras 
não conseguem acompanhar(…)” 
 
“Não tive muitas experiências com essas crianças, mas 
a grande valia é a sala de recursos” 
 
“Sensibilização na sala de aula para que todos os alunos 
conseguem perceber que há crianças especiais e que são 
diferentes mas que todos eles são iguais” 
 
 

 

P.1 

 

 

P.2 

 

 

P.2 

 

 

P.3 
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Materiais 
didáticos 
 

“Tentar levar materiais lúdicos para a sala de aula e ter 
as atividades dos alunos em dia” 
 
“(…)as atividades de grupo são diferenciados, bem 
como os materiais didáticos” 
 
 

 

P.4 

 
P.2 

 

9. Estratégias que contribuíram para a melhoria das aprendizagens 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Promoção da 
motivação 
 
 
 
 
 
 
 
Suportes de 
aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
Atenção 
individualizada 

Carinho e 
paciência 
 
 
 
Jogos 
 
 
 
Imagens 
Gestos  
 
 
 
Fichas de 
exercícios 
 
Acompanhament
o de proximidade 

“Para a melhoria da aprendizagem desses alunos eu 
uso muito a motivação, o carinho e a paciência” 

 

“A estratégia que eu uso mais são jogos porque leva 
com que eles sintam-se mais motivados” 

 

“Faço uso de gestos e de imagens, ainda uso muito a 
produção de frases e textos a partir das imagens” 

 

“Trabalhar com fichas de exercícios (…)” 
 
 
“(…)acompanhar por perto as atividades do dia a dia 
das crianças.” 
 
 

 

P.1 

 

P.2 

 

 

P.3 

 

P.4 

 

 

P.4 
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10. Sugestões para uma melhor inclusão 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Para uma melhor 
inclusão 

Maior 
acompanhament
o dos pais 
 
 
Mais 
colaboração 
entre os docentes 
 
 
Ter paciência 
com os alunos 
 
 
Relação família-
escola 
 
 
 
 
Ambiente escolar 
favorável 
 
 
Mais apoio por 
parte do governo 

“Os pais tem que estar mais ativos e presentes no dia a 
dia dos filhos (…)” 
 
 
“(…)Deve haver mais interação e colaboração entre os 
corpos docentes porque com os outros professores não 
têm uma interação na troca de experiências” 
 
 
 “(…)e mais paciência para com os alunos” 
 
 
 
“Não deve haver distanciamento entre a família e a 
escola, porque só assim podemos acompanhar o nosso 
filho no seu desenvolvimento e aprendizagem no dia a 
dia” 
 
“A escola deve ter um ambiente favorável onde as 
crianças com NEE sentem-se em casa e convivem 
normalmente com os outros alunos” 
 
“Que deve haver mais apoio por parte do governo e da 
legislação de Cabo Verde em relação a inclusão” 
 
 
 

P.1 

 

 

P.1 

 

 

P.1 

 

 

P.2 

 

 

 

P.3 

 

 

P.4 
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Apêndice VI- Grelha de análise de conteúdo da entrevista realizada 
à gestora 

11. Factos e opiniões sobre o agrupamento 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Número de 
docentes 
 
 Número de alunos 
 
 
 
Número de alunos 
com NEE 
 
 
 
 
Formação dos 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relação entre os 
docentes 
 
Relação professores 
- alunos 
 
Relação escola -pais 
 
 
Relação escola – 
comunidade 
envolvente 
 
 
 
 

71 

 

1225 

 

8 

 

 

 

Todos são 
licenciados 

Alguns mestres 

Alguns 
doutorados 

1 especializado 
em educação 
especial 

 

Boa 

 

Boa 

  

Boa  

 

Boa  

 

 

 “No agrupamento trabalham 71 docentes (…)” 
 
 
 “(…)temos num total de 1225 alunos(…)” 
 
 
“(…) e 8 desses alunos com NEE” 
 
 
 
 
 
 
“Todos docentes são licenciados, outros com mestrado 
feito, alguns deles com doutoramento, só temos 1 
docente formado área de educação especial” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Apresentam uma relação boa, amigável e de 
aproximação” 
 

“” 
 

“” 
 
 

“” 
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Condições físicas 
para a inclusão 

 

 

Apropriadas  

 

Rampas  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“Sim as escolas e as salas de aula têm condições 
apropriadas e adaptadas para todos os tipos de alunos 
com NEE, pois ela possui rampas para o acesso a todas 
as salas” 
 

 
12. Educação inclusiva  

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

 Conceito de 
Educação Inclusiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vantagens da 
inclusão 
 
 
 
 
 
 
A prática dos 
princípios da 
inclusão 

Garantir o 
acesso de 
crianças com 
NEE à escola 

 

Criação de 
condições de 
aprendizagens 
para crianças 
com NEE 

 

Só vantagens 

 

  

 

 

“Considero que é uma abordagem que prevê a 
adaptação do sistema educacional de forma a garantir o 
acesso a permanência e as condições de aprendizagens 
para todas as pessoas com NEE” 

 

 

 

 

 

“Do meu ponto de vista, considero que que há apenas 
vantagens nesta abordagem do ensino” 
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Medidas de apoio à 
inclusão 
 
 
 
 
 
Principais 
dificuldades dos 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoios à formação 
dos docentes para 
uma prática 
inclusiva 
 
 
Outros recursos 
disponibilizados 
para o processo da 
inclusão 

Seguimento das 
orientações da 
DNE 

 

Produção 
própria de 
materiais 
pedagógicos 

 

Falta de 
formação 

 

Falta de 
materiais 
pedagógicos 

Falta de 
sensibilização 
para as NEE 

 

Desconhece  

 

 

Equipa 
multidisciplinar 
criada pelo 
Estado 

  

“Neste agrupamento para pôr em prática os princípios 
da inclusão seguimos as orientações emanadas pelos 
serviços centrais da DNE2” 

 

“Para o apoio ao trabalho pedagógico e à inclusão dos 
alunos usamos materiais lúdicos, pedagógicos 
produzidos para este fim” 

 

 

“As principais dificuldades que os docentes referem são 
as necessidades de formação nesta área, falta de 
materiais didáticos para lecionação e sensibilização por 
parte dos docentes” 

 

 

 

 

 

“Não tenho conhecimento se existe algum apoio aos 
docentes relativamente a prática inclusiva” 

 

“Os recursos que contribuem para o processo da 
inclusão são: governo, DNE, delegação do ME3, 
EMAEI4 e a direção do agrupamento. Para a sua 
mobilização criaram uma equipa de apoios 
multidisciplinares para o efeito” 

 
 
 

 

 

                                                           

2 DNE- Direção Nacional da Educação 
3 ME- Ministério da Educação 
4 EMAEI- Equipa Multidisciplinares de Apoio à Educação Especial. 
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13. Opinião sobre a legislação em Cabo Verde relativa à inclusão 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Promoção da 
inclusão escolar 

 

Aspetos mais 
importante da 
legislação 

 
 
Alterações na 
legislação 

Sim  

 

 

Não deixar 
ninguém para 
trás 

 

Medidas de 
apoio aos 
docentes 

 

 

“Sim, a legislação do país promove a inclusão escolar, 
criando leis” 
 
 
“Não deixar ninguém para trás no processo ensino 
aprendizagem” 
 
 
 
“Apoiar mais os docentes, criar melhores condições de 
trabalho” 
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Apêndice VII- Grelha de análise de conteúdo da entrevista realizada 
aos pais encarregados de educação 

14. Caracterização do(a)s filho(a)s 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Idade 

 

 

 

Nível Escolar  

 

 

 

 

 

 

Dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

6 
11 
8 
7 
 
 
 

 
1ºano 

 
4ºano 

 
3ºano 

 
2ºano 

 
 

 
 

Intelectual 
 

 
Física 

 
 
 

Auditiva  
 

 
Aprendizagem 

lenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“A minha filha têm 6 anos(…)” 

“A minha filha têm 11 anos(…)” 

“ A minha filha têm 8 anos(…)” 

“O meu filho têm 7 anos(…)” 

 

 “(…)frequenta o 1º ano(…)” 

“(…)e frequenta 4º ano(…)” 

“(…) frequenta o 3º ano(…)” 

“(…)e frequenta o 2ºano(…)” 

 

 

“(…)a sua dificuldade é intelectual(…)” 

 

“(…)a sua dificuldade é física (…)” 

 

“(…)ela tem dificuldade auditiva(…)”  

 

“(…) a sua dificuldade é aprendizagem lenta têm 
dificuldade em contornar as letras, não consegue 
acompanhar a leitura(…)”  
 
“(…) aprendizagem lenta em tudo (…)” 
 
 
 
 
 
 

E.E.1 

E.E.2 

E.E.3 

E.E.4 

 

E.E.1 

E.E.2 

E.E.3 

E.E.4 

 

 

 

E.E.2 

 

E.E.3 

 

E.E.1 

 

E.E.4 

 

E.E.2 
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Capacidades 

Arruma as suas 
coisas 
 
Pega na caneta 
 
Faz alguns 
números e letras 
 
Junta palavras 
 
Lê algumas 
palavras  
 
 
Faz um pouco 
de tudo 
 
Manuseia muito 
bem o 
computador 
 
 
Consegue fazer 
muitas 
atividades 
 
 
Faz de tudo 
lentamente 

“(…) ela consegue arrumar as suas coisas, pegar a 
caneta, fazer riscas (alguns números e letras), juntando 
palavras e dizer algumas palavras em relação a leitura” 

 

 

 

 

 

 

“(…) ela consegue fazer um pouco de tudo e possui uma 
capacidade de manusear muito bem o computador” 

 

 

 

“(…) de uma forma mais lenta ela consegue fazer 
muitas atividades tanto em casa como na escola mas 
carece de mais atenção” 

 

“(…) faz tudo num percurso muito lento e tudo a base 
de brincadeiras” 
 

 

E.E.1 

 

 

 

 

 

 

 

E.E.2 

 

 

 

 

E.E.3 

 

 

 

E.E.4 

 

 

 

15. Histórico escolar dos filhos 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

 Percurso escolar 

 

 

 

  

Início aos 6 anos  

 

 

 
 
 
 

“Começou a frequentar a escola com 6 anos de 
idades(…)” 

“Começou a escola com 6 anos(…)” 

“Frequentou a escola com 6 anos(…)” 

 

E.E.1 

 

E.E.2 

E.E.3 

E.E.4 
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Apoios Educativos 

 

 
 
 
Não retida 
 
 
 
 
 
Retida no 3º ano 
 
 
 
 
Frequentou a 
sala de recursos 
 
 
 
 
Dos pais e dos 
professores 
 
 
 
 
Dos colegas 
 
 
 
 
 
Dos auxiliares 
na sala de 
recursos 
 

“Começou com 6 anos (…)” 

 

 

“(…) não ficou retida” 

 “(…) e nunca ficou retida(…)”  

“(…) e nunca ficou retido(…)” 

 

“(…) e ficou retida no 3º ano porque o professor não 
conseguiu acompanhar o seu percurso” 

 

“(…) mas teve que frequentar a sala de recursos” 

 

 

 

“Teve apoio dos pais, professores (…)” 

“Só teve apoio dos pais e dos professores” 

 

“(…)colegas da turma (…)” 

 

 

 

“(…) técnicos da sala de recursos” 

 

“Teve apoio da sala de recursos” 

 

“Sala de recursos e auxiliares que trabalham na sala” 

 

 

E.E.1 

E.E.3 

E.E.4 

 

E.E.2 

 

E.E.3 

 

 

 

E.E.1 

E.E.4 

 

 

E.E.1 

 

 

E.E.1 

 

E.E.2 

 

E.E.3 

 

 
 

 

16. Comunicação e relações entre pais e filhos 
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Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistados 

Tipo de Relação  

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bom 
relacionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificuldade de 
lidar c/ 
necessidades da 
filha 
 
 
 
 
 
Falta de tempo para 
o acompanhamento 

“Relação de afetividade, cuidado, respeito a 
individualidade, acolhimento e de proteção” 

 

“Somos muito amigo, mas ela é um pouco acanhada 
comigo, é mais aberta com a mãe” 

 

“A nossa relação é optima em todos os aspetos, ela é 
aberta com os pais, gosta de dialogar e principalmente 
de perguntar” 

“Uma relação de amizade, dialogamos muito, ele é 
muito simpático” 

 

“Não consigo resolver sozinha quando ela está agitada e 
apresenta situações de ataques emocionais” 

“(…)o ponto fraco é quando sinto-me que não consigo 
lidar com a minha própria emoção” 

“ ponto fraco: não consigo ir a altura da necessidade da 
minha filha (…)” 

“Apresento algumas dificuldades em acompanhá-la em 
todos os momentos, visto que, nem sempre estamos 
juntos” 

 

E.E.1 

 

 

E.E.2 

 

E.E.3 

 

E.E.4 

 

 

E.E.1 

E.E.1 

 

E.E.2 

E.E.3 
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17. Promoção da comunicação com os filhos e da sua educação 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação nas 
atividades da vida 
diária 
 
 
 
Ensina valores 
 
Incentiva a 
persistência na 
realização das 
tarefas 
 
Promove respeito 
pela autoridade 
escolar 
 
 
Apoio no estudo 
 
Ajuda a 
organizar-se 
 
 
 
Diálogo  
 
Brincar juntos 
 
 
 
 
Dar afeto  
 
 
 
Ensinar a assinar 
o nome 
 
Ensinar a 
comunicar melhor 
 
Mudar o seu 
ritmo 

“As atividades do dia a dia (preparação das refeições e 
lidas de casa) acompanhados” 

 

 

“Ensinar- lhe valores, respeito, a se comprometer com 
as tarefas e orientá-lo para conhecer e respeitar a 
autoridade da escola” 

 

 

 

“Em casa sempre exijo para que ela estuda e acompanho-
a quando está a fazer os trabalhos e ainda ensino-a a ter 
tempo suficiente para estudar e organizar as suas coisas” 

 

  

“Dialogamos entre si, brincamos juntos em casa porque 
na rua ela é muito envergonhada” 

 

 

 

 

“Tento demonstrar carinho, procurar estar sempre 
ligado a sua necessidade emocional (…)” 

 

“(…) ensinei ela a assinar o seu nome sozinha” 

 

 

“ é levá-lo a comunicar melhor e a mudar o seu ritmo” 

 

 

E.E.2 

 

 

E.E.1 

 

 

 

 

 

 

E.E.3 

 

 

 

E.E.2 

 

 

 

 

E.E.1 

 

 

E.E.2 

 

E.E.4 
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18. Relação Família-Escola 

Categorias Subcategorias Unidades de registo Sujeito 
entrevistado
s 

Conhecimento 
das atividades da 
escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento 
in loco do 
percurso escolar 
dos filhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconhece 
projetos 
 
 
 
 
 
 
Conhece a sala de 
recursos 
 
 
Conhece os 
benefícios das 
estratégias 
utilizadas 
 
 
 
 
 
 
 
Passo com 
frequência na 
escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não conheço nenhum projeto (…)” 

 ““Eu não conheço nenhum projeto para uma melhor 
aprendizagem da minha filha (…)” 

““Não conheço nenhum projeto na escola (…)” 

 

“Sim conheço sala de recursos e a atenção dos 
professores e dos auxiliares da sala (…)” 

 

“As estratégias utilizadas estão a beneficiar porque a 
minha filha está a desenvolver cada dia mais” 

 

 

 

 

 

“(…) como pai/mãe passo sempre na escola para falar 
com os técnicos e ver como a minha filha está a aprender 
e acompanhar o seu desenvolvimento” 

 

“(…) e passo sempre na escola para acompanhar o 
processo escolar da minha filha” 

 

“(…) como mãe passo sempre na escola para falar com 
os professores para saber como está a decorrer a 
aprendizagem da minha filha” 

 

“(…) passo com frequência na escola para acompanhar o 
processo do meu filho” 

 

 

E.E.1 

E.E.3 

E.E.4 

 

E.E.2 

 

 

E.E.2 

 

 

 

 

 

E.E.1 

 

 

E.E.2 

 

 

E.E.3 

 

 

E.E.4 
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Sugestões de 
melhoria 

 
 
 
 
Promover a 
presença dos pais 
na escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas 
domiciliárias por 
parte da escola 
 
 
 
 
Diálogo com a 
escola por parte 
dos pais 
 

 

 

 

 

“A escola têm de ir atrás dos pais encarregados de 
educação há escassez de presença dos pais nas escolas” 

 

“A escola deve fazer um encontro com os pais dos alunos 
(…)” 

 

 “(…) fazer visitas a domiciliar para acompanhar o 
processo dos alunos fora da escola” 

 

 

 

“É que os pais devem manter um diálogo com as escolas” 

 
 
 

 

 

 

E.E.2 

 

E.E.3 

 

 

E.E.3 

 

 

 

E.E.4 
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