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ECOS DA FORMAÇÃO 

CICLO DE SÁBADOS DE MIRANDA DO CORVO 

 

“Muito se fala hoje em dia na escola inclusiva, mas é esta a realidade em todas as 

escolas? Em muitos casos, apenas podemos falar de integração. Os alunos estão 

integrados na escola regular, fazem parte de uma turma regular, mas não estão 

verdadeiramente incluídos. Na minha perspetiva, quanto maior é a limitação, menor é a 

inclusão. Obviamente que este não é o cenário em todas as escolas, mas acontece mais 

do que seria desejável.” 

Ludmila Isabel Caetano Vicente 

 

 

“Salvaguardando a individualidade de cada um, estes alunos apresentam aspetos em 

comum: têm potencial de aprendizagem; compreendem o mundo de forma diferente; 

não aprendem de forma incidental (sem intervenção de ninguém); veem reduzidas as 

oportunidades de experiências e interações significativas; recebem a informação 

fragmentada, distorcida e incompleta; não procuram a informação de forma ativa; 

apresentam limitações nas capacidades de simbolização e no acesso ao ambiente; 

necessitam de vivências idênticas em diferentes contextos para facilitar a generalização 

das aprendizagens; exigem recursos e meios adicionais que respondam às suas 

necessidades, entre outros.” 

António Anísio Mendes Tomás 

 

 

“As turmas são e serão cada vez mais heterogéneas e toda essa heterogeneidade leva a 

que o professor, para poder cativar a participação de cada um dos seus alunos, tenha que 

recorrer a estratégias diferenciadas. Só assim se poderá alcançar a inclusão, em que cada 

um dos intervenientes compreenda qual o seu papel nos vários contextos, se identifique 

com as tarefas, se sinta envolvido e pertencente àquele grupo.” 

Luís Duarte 

 

 

“Ao longo das diferentes sessões, verifiquei que aquela que vai ao encontro das minhas 

necessidades " Modalidades Específicas de Educação - Inclusão ou Integração?". 



2 
 

“Perante a partilha de conhecimentos que tentei absorver cabe-me mencionar que a 

escola seja para todos, na prática e não apenas na lei, seja durante mais tempo, quer 

dizer, requer-se o prolongamento da permanência de todos ( isto é, cada um) na escola 

seja para aprender mais coisas, não apenas no plano de saberes disciplinares e não 

disciplinares, mas também no plano das atitudes, das competências, dos valores, dos 

requisitos relacionais e críticos necessários à participação social e laboral.  Faça tudo 

isso sem qualquer tipo de discriminação, isto é, sem deixar para trás ou fora os que 

apresentam maiores dificuldades de aprendizagem.” 

Lídia Rosa da Silva Oliveira 

 

 

“Enquanto professora e cidadã entendo que a escola deverá ser um espaço promotor da 

igualdade na diferença, ou seja, de que todos os alunos deverão encontrar na escola um 

espaço de desenvolvimento pessoal e social capaz de dar resposta às suas necessidades 

específicas, estando consciente porém de que cabe à escola e à minha pessoa, na 

qualidade de agente de ensino, fazê-lo, para que todos possam sair dela o mais bem 

preparados possível para uma plena integração na sociedade e para uma efetiva vivência 

da sua cidadania. 

Esta tarefa não constituiu para mim grandes dificuldades ou dúvidas de maior até ao 

momento em que me vi confrontada com a tarefa de “ensinar” crianças com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). À medida que vou contactando com casos 

particulares diversos, na minha prática como docente da Educação Especial, constato 

que por mais formação teórica que se possa ter na área, ela nunca é suficiente. 

A presente formação – Modalidades Específicas de Educação - serviu exatamente para 

evidenciar que este tema não se esgota, que a sua riqueza e possibilidade de exploração 

é imensa e que é necessária uma constante reflexão sobre as diferentes práticas 

pedagógicas no sentido de educar para a qualidade de vida dos alunos com NEE de 

caráter permanente, munindo-os de competências funcionais, não funcionais e de lazer 

de acordo com a complexidade das áreas comprometidas, permitindo o 

desenvolvimento da autonomia pessoal e social e uma preparação para a vida ativa. A 

funcionalidade de qualquer pessoa é definida e construída ao longo da vida em 

diferentes fases.” 

Maria Manuel Simões Silva 
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“A Sofia está sentada na primeira cadeira e o espaço da mesa não lhe chega, levando o 

seu colega a ficar encolhido num canto da secretária. Durante a aula balança os pés, que 

não chegam ao chão, e o seu material escolar parece que tem vida própria; tudo cai: 

canetas, lápis, folhas, borracha…  

- Pára Sofia!! Sossega !! Não apanhas mais nada do chão! E a Sofia, com os seus 

enormes olhos azuis, encolhe-se toda na cadeira e ensaia um sorriso tímido para se 

desculpar. A seguir vêm os bocejos sucessivos que me desconcentram. Mas o que se 

passa com esta aluna????  

O diagnóstico surge pela voz da Psicóloga escolar: perturbação por deficit de atenção; 

dificuldades nas funções cognitivas de nível superior; dificuldades nas funções 

intelectuais. E agora?? Como se trabalha, numa turma de 5º ano com 27 alunos, com a 

Sofia?  

É neste contexto, que a acção Falando com quem faz se nos afigura como uma 

oportunidades de ouro, pois, falar com quem faz este trabalho será certamente uma 

grande ajuda para esta enorme tarefa de aprender a corresponder às necessidades das 

várias Sofias que cruzarem os nossos caminhos, já que segundo a Declaração de 

Salamanca, «As 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.»” 

Maria Olinda Costa Roseiro Janeiro 

 

 

“Inscrevi-me nesta ação por três motivos: por abordar uma temática do meu interesse 

pessoal, por questões profissionais e de formação cívica. Felizmente, cada vez mais este 

tipo de ação está aberto a todos os grupos de recrutamento e ao público em geral e não 

só aos docentes de educação especial como era habitual. A problemática da inclusão de 

alunos com Necessidades Específicas Individuais (NEE) é, atualmente, uma realidade 

vivida nas nossas escolas e cada aluno, cada escola e cada comunidade terá muito a 

beneficiar com profissionais e cidadãos bem formados e informados. 

Hoje, mais do que nunca, a inclusão de alunos com NEE de carater permanente tem-se 

revelado um desafio para muitos docentes do ensino básico e mais recentemente para os 

docentes do ensino secundário. À instituição escola são impostos constantes desafios, 
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exigem-se respostas e a criação de soluções para estes alunos. Cabe à escola organizar-

se ou reorganizar-se de forma a facultar aos seus alunos uma educação de qualidade, 

com igualdade de oportunidades e respeitando as necessidades, interesses e 

características destes alunos, garantindo-lhes deste modo o direito à cidadania. Espera-

se que todos os alunos, independentemente da sua condição, possam usufruir do direito 

a desenvolverem e concretizarem as suas potencialidades bem como adquirirem 

competências que lhe permitam uma transição para a vida pós escolar o mais autónoma 

e eficiente possível.” 

Susana Andrea Fernandes Pereira 

 

 

“Quem não tem no seu baú de recordações as imagens da escola? O quadro, o giz, as 

cadeiras alinhadas e aquele olhar envergonhado, perante um(a) mestre que nos 

deslumbrava com tanto e tanto saber… 

Mas será que as estas cadeiras alinhadas sempre estiveram/estão/estarão disponíveis 

para todas as crianças sem exceção?  

Como docentes devemos refletir se os nossos alunos estão incluídos na escola em toda a 

sua plenitude ou apenas integrados numa turma e numa escola que nem sempre 

promove o seu sucesso escolar e tem alguma dificuldade em ir ao encontro das suas 

necessidades individuais e específicas.” 

Ana Teresa Barreto 

 

 


