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Annexe 4 – Réponses à la question P V 
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 Anexo 4 - Respostas à Pergunta V 

Questionário 1 «Só quem conhece a situação (dia a dia) é que poderá decidir o que é melhor para o aluno 

e para a turma». 

Questionário 2 

 

«O Miguel deve continuar na Escola pública, integrando a turma onde está inserido. 

No entanto há que desenvolver um trabalho de parceria, entre todos os intervenientes e de 

ajuda à professora para que a agressividade do rapaz seja controlada e não ponha os colegas 

em risco. O trabalho de parceria passa pelos recursos humanos que a Escola deve ter para 

atender a este caso e definir bem o que cada interveniente tem que fazer, em tempo lectivo».  

Questionário 3 Não respondeu 

Questionário 4 «1ª Entender e chegar ao porquê de tanta agressividade 

  2ª Desenvolver um trabalho de parceria com os intervenientes: pais, professora, 
psicóloga, médico, e outros intervenientes que se julguem necessários. 

  3ª Planificar o trabalho com a Professora titular e reflectir sistematicamente para uma 

melhor adequação de estratégias (Plano de acção)». 

Questionário 5 «Primeiramente, faria um estudo de caso, para pesquisar a origem da problemática do 

Miguel. Sugeria que na sala de aula estivesse um(a) professor(a) em coadjuvância com o 

colega do ensino regular mas que destinasse mais do seu tempo a este aluno. Tentaria que o 

Miguel se integrasse e fosse aceite pela turma, fazendo tema do Projecto Educativo: a 

violência na escola das/nas crianças. 

Tentaria que o Miguel ocupasse na turma cargos que o valorizassem pela positiva, 

responsabilizando-o 

Jamais sugestionava a sua ida para uma instituição de Educação Especial pois apenas 

considero uma hipótese quando estão esgotados todos os recursos que uma escola possa 

oferecer a um aluno.» 

Questionário 6 Não respondeu 

Questionário 7 «O Miguel necessita antes de mais de uma avaliação psicológica. As crianças não nascem 

agressivas e violentas e se o Miguel se comporta assim deve ter uma razão para isso. Não 

podemos tomar qualquer atitude em relação ao futuro do Miguel enquanto não soubermos o 

que provoca estas reacções. É necessário saber quando começou o problema, como é o 

comportamento do Miguel em casa e em que situações é que ele se comporta assim. 

Na sala de aula é necessário fazer um plano de modificação de comportamento do Miguel. 

Embora pouco se possa fazer sem saber a origem do problema, devemos tentar envolver a 

turma toda e em especial a Marta no processo. 

Isto pode ser conseguido através de uma assembleia de turma em que, na presença do 

Miguel, todos discutam o seu comportamento e os sentimentos de cada um, perante isso. 
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Podem, em conjunto, estabelecer metas para o Miguel atingir, com a ajuda e vigilância de 

todos. Directamente com o Miguel podem ser feitos contratos de modificação de 

comportamentos cm objectivos claros exequíveis, auto-avaliação diária, bem como verificação 

dos pais e professora. 

Pode ainda ser estabelecida e trabalhada uma estratégia de “time out” nas situações de 

crise. 

Mudar o Miguel para uma instituição é uma opção fácil e cómoda que resolve o problema 

da escola e da professora mas NÃO resolve o do Miguel.» 

Questionário 8 «A meu ver o Miguel deve, obviamente, continuar na escola regular, onde ele gosta de 

andar. Deve ser ajudado a controlar os seus comportamentos agressivos, talvez começando por 

quadros de controle, recorrendo à negociação, em que ele recebe reforços positivos ou 

negativos consoante tenha comportamentos aceitáveis ou não aceitáveis. 

Também a professora deve ser ajudada por um colega de apoio educativo, nomeadamente 

no sentido de descobrirem quais as situações que despoletam os comportamentos agressivos 

do aluno, de modo a serem evitadas ou substituídas por outras que o motivem mais  lhe 

permitam comportamentos mais adequados.»  

Questionário 9 «O Miguel antes de mais tem de ser entendido como pessoa menos igual a viver numa 

sociedade em que todos são diferentes mas querem ser iguais. 

Os profissionais que trabalham com o Miguel precisam em conjunto encontrar estratégias 

programando actividades em que o Miguel participe com interesse precisa ser motivado 

participar ele próprio na programação das actividades que vai participar, fazer com que ele as 

avalie também, dando-lhe sempre muito carinho apoio e atenção mas exigindo que ele cumpra 

o que ele próprio programou. 

Não é colocando o Miguel numa instituição onde será afastado da amiga Marta e do resto 

da comunidade do Miguel que os ditos profissionais o vão ajudar.» 

Questionário 10 «Penso que o Miguel necessita de um apoio médico, talvez um psiquiatra que o ajude com 

medicação adequada se o Miguel só tiver este tipo de comportamento na escola e de repensar a 

situação e verificar se ele aceita a escola e os amigos ou a professora e se estes estão a aceitá-

lo devidamente. É de salientar que é importante o tipo de relacionamento com os pais e que 

tipo de comportamento estes têm com ele ou individualmente. O tipo de ambiente familiar é 

de extrema importância para a criança. Muitas vezes são os pais que necessitam de 

acompanhamento psicológico para depois se poder ajudar os filhos.» 

Questionário 11  

Questionário 12 «Pelo que está descrito e sem conhecer bem o caso, parece-me que o caso do Miguel não 

passa por colocá-lo numa instituição. O seu problema é apenas comportamental, como tal há 

necessidade de perceber o que será este comportamento, seria por aí que se iniciaria o 

processo. Depois de perceber o que se passa com o Miguel, fazer o encaminhamento talvez 

para um acompanhamento psicológico. 

Na escola tentaríamos uma integração/aceitação na turma. O Miguel certamente ao 
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perceber que é aceite e acarinhado pelos outros, talvez mude o seu comportamento, por vezes 

estas atitudes são apenas formas de chamar a atenção. 

É evidente que este caso teria que ser monitorizado com alguma regularidade a fim de se 

perceber a evolução e porventura algumas alterações a efectuar« 

Questionário 13 «Penso que a ida para uma escola de Ed. Especial ou instituição deverá ser o último passo 

a dar, devendo primeiro que nada, tentar integrar o aluno na Escola Pública, fazendo um 

trabalho de equipa com professores do ensino regular, ensino especial e técnicos adequados a 

este tipo de problema.» 

Questionário 14 «A resolução desta situação deveria partir, antes de mais, da salvaguarda da integridade 

dos colegas do Miguel; sempre que manifestasse comportamentos agressivos, o Miguel 

deveria por um lado, ser afastado dos colegas como forma de punição, por outro, ser levado a 

entender as consequências das suas atitudes. 

Paralelamente a esta medida, dever-se-ia caracterizar os antecedentes do aluno, observando 

aspectos como: ambiente familiar, inicio destes comportamentos, atitudes em casa, frequência 

/ ausência do Jardim de Infância / Pré-Primária, etc.. 

Finalmente, aconselharia os Encarregados de Educação / Pais a seguir consultas de 

Psicoterapia ou Terapia Familiar consoante a história individual.» 

Questionário 15 «O texto omite várias informações, como: situação familiar, informação clinica , 

dificuldades de aprendizagem e outros problemas, como problemas de fala, motricidade, etc.. 

Como gosta de andar na escola e tem alguns amigos, parece haver problemas afectivos e 

problemas comportamentais. Não me parece que a escola especial seja a solução para esta 

criança, pois ela necessita d conviver com crianças com comportamentos ditos “normais” 

compatíveis coma os da sua idade. Parece-me que terá que haver um trabalho a nível de turma, 

de forma a que esta inclua o Miguel, num clima calmo e afectivo, começando por saber qual 

as suas motivações, para a partir delas, toda a turma poder interagir nas actividades 

devidamente programadas. 

Deixar que assembleia de turma, responsabilize o Miguel por tarefas que ele goste mais de 

fazer, não só a nível de sala, como a nível de escola. 

Paralelamente, deve haver um acompanhamento frequente e regular por parte da psicóloga 

e porque não um acompanhamento em pedopsiquiatria com medicação adequada, de forma a 

que a criança possa estar mais calma e portanto participar de forma aceitável na Turma.» 

Questionário 15 «O texto omite várias informações, como: situação familiar, informação clinica , 

dificuldades de aprendizagem e outros problemas, como problemas de fala, motricidade, etc.. 

Como gosta de andar na escola e tem alguns amigos, parece haver problemas afectivos e 

problemas comportamentais. Não me parece que a escola especial seja a solução para esta 

criança, pois ela necessita d conviver com crianças com comportamentos ditos “normais” 

compatíveis coma os da sua idade. Parece-me que terá que haver um trabalho a nível de turma, 

de forma a que esta inclua o Miguel, num clima calmo e afectivo, começando por saber qual 

as suas motivações, para a partir delas, toda a turma poder interagir nas actividades 
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devidamente programadas. 

Deixar que assembleia de turma, responsabilize o Miguel por tarefas que ele goste mais de 

fazer, não só a nível de sala, como a nível de escola. 

Paralelamente, deve haver um acompanhamento frequente e regular por parte da psicóloga 

e porque não um acompanhamento em pedopsiquiatria com medicação adequada, de forma a 

que a criança possa estar mais calma e portanto participar de forma aceitável na Turma.» 

Questionário 16 «O Miguel deverá ter um relatório elaborado pela sua professora, e deverá ser 

encaminhado para uma psicóloga, que fará um diagnóstico sobre esta criança e, será ou não 

encaminhado para a Equipa de Educação Especial, que deverá dotar duma professora de 

Apoio Educativo que, conjuntamente com a Psicóloga, Médico Especialista (se for o caso) , 

professora do ensino regular e com a família elaborará um plano da acção, com atitudes 

pedagógicas apropriadas para evitar a continuidade destes comportamentos.» 

Questionário 17 «Tentaria na medida do possível convencer todos os intervenientes à integração do Miguel 

no meio escolar público, mas antes precisaria de tentar mais informações  dados dos outros 

técnicos (psicólogos e pedopsiquiatras) de forma a encontrar algumas justificações e 

explicações para as perturbações comportamentais do Miguel e qual a problemática que o 

envolve (fisiológica/familiar) e qual a área afectada que justifique o seu comportamento 

agressivo. No entanto acho que o Miguel deve sempre estar com os seus pares e só depois de 

esgotadas todas as hipóteses ser enviado, em último caso, para uma escola de Educação 

Especial.» 

Questionário 18 «Como primeiro passo; A avaliação da saúde do Miguel pelos médicos intervenientes é 

fundamental para posteriormente entendermos a razão pela qual o Miguel tem 

comportamentos agressivos. 

Outro passo; Tentar saber através da família o seu comportamento em casa, na rua e em 

contacto com outras pessoas... 

Como terceiro passo; Através do diálogo com ao aluno tentar saber a origem da 

agressividade. 

Só depois de todas estas informações é que se poderá decidir qual o futuro, e o bem estar 

do Miguel em conjunto com todos os intervenientes no processo escolar  clinico assim familiar 

naturalmente. 

A decisão terá de ser tomada em conjunto e com todas as opiniões.» 

Questionário 19 «Qualquer que fosse a problemática do Miguel, a minha opinião iria sempre no sentido da 

integração total na escola e na turma.  

Para isso a escola deverá beneficiar de técnicos (a todos os níveis) capazes de em conjunto 

darem solução ao caso do Miguel e estudarem a origem destes comportamentos. Ajudaria o 

Miguel a ter uma auto estima “elevada” valorizando o seu trabalho e o que de bom o Miguel 

terá certamente.» 

Questionário 20 «O Miguel parece-me estar integrado na escola, pois gosta da mesma, tem amigos, 

embora, por vezes, manifeste comportamentos agressivos e desajustados. 
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A manifestação destes comportamentos mais desajustados, provavelmente será devido a 

problemas extra escolares, como factores familiares, afectivos e outros. 

Perante este caso, o aluno deve ser observado por uma equipa de especialistas e técnicos 

conhecedores destas problemáticas no sentido de fazerem uma triagem / avaliação rigorosa do 

mesmo e da família. 

Não compete só à escola isoladamente tentar resolver, mas sim, sinalizar e colaborar com 

outras entidades mais vocacionadas para estas problemáticas. 

Penso, que uma escola especial para o Miguel deveria ser o último recurso, depois de 

esgotadas todas as hipóteses para que o mesmo esteja bem consigo próprio  com os outros.» 

Questionário 21 «Como professora de apoio e perante esta situação esclarecia a professora do ensino 

regular o como é vantajoso para o aluno acompanhar a sua turma e os seus colegas e amigos. 

Embora este tenha atitudes incorrectas deverá continuar inserido na mesma escola e na mesma 

turma devendo ser acompanhado por vários técnicos como: psicólogos, psicoterapeutas, prof. 

apoio,... a fim de resolver o seu problema de agressividade . 

O seu problema de agressividade poderá estar relacionado com o seio familiar. 

O aluno na minha opinião nunca deveria ser encaminhado para uma escola de ensino 

especial pois iria prejudicar as suas atitudes e não o beneficiaria em nada.» 

Questionário 22  «Imaginando ser professora de apoio desse aluno penso que o facto de ir para uma escola 

de Educação Especial, não resolve o problema e só poderia revoltar mais a criança, já que 

ficaria sem a escola e os amigos com quem tem uma boa relação. 

Um aspecto importante é fazer uma anamnese da criança, em conjunto com os outros 

intervenientes, para tentar saber qual é o problema real da criança e descobrir o porquê da 

agressividade do Miguel. 

Como professora de apoio, tentaria estabelecer uma relação de confiança com a criança de 

modo a que ela se apercebesse que podia conversar e confiar em mim. 

Também poderia intervir nas suas brincadeiras e reforçar positivamente as suas boas 

atitudes, chamando à atenção dos comportamentos negativos. 

Penso que para haver bons resultados neste caso é importante não esquecer que tem que 

haver parceria entre os vários técnicos: psicólogo, professor titular, professor de apoio, 

psiquiatra (se for  caso para esse tipo de encaminhamento)...» 

Questionário 23 «Conversaria com a professora da turma e tentar-lhe-ia dar “pistas” que ajudassem a 

integrar melhor o Miguel. O facto da Marta se ter magoado ao cair das escadas não é razão 

para segregar ninguém; possivelmente haverá algum problema emocional por detrás que 

originará tanta chamada de atenção; deve ser uma criança que está a sofrer muito e é a maneira 

que encontrou para o demonstrar. 

Teria de ouvir os pais, os restantes colegas, a psicóloga e todos em conjunto delinearemos 

estratégias para ajudar o Miguel na escola, não o criticando perante o grupo e reforçando os 

seus comportamentos positivos em grande grupo; pelo que foi descrito pode ser muita coisa e 

não ser nada, pode ser imaturidade, a existência de um irmão mais novo a quem tudo é 
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permitido, ser o “reizinho” lá de casa, sem regras... pode ser um hiperactivo, pode ser uma 

questão social... tanta coisa que é preciso indagar. 

Esta criança precisa ser amada e que respeitem o seu “eu”, é preciso criar empatias. Será 

que a professora não o marginalizou logo no primeiro dia? Será que a Marta não era o modelo 

e a protegida? 

Quem é o mau? E o bom? O que está mal? Que é que está bem? 

Gostava de me cruzar com esse Miguel para o ajudar a ser feliz!» 

Questionário 24 «A criança deverá ser avaliada e diagnosticado o seu verdadeiro problema. 

Acompanhamento em consulta de desenvolvimento, Psicóloga, Apoio Educativo. 

Deveria ser inserido numa turma reduzida, com PEI e estratégias adequadas ao seu 

comportamento.» 

Questionário 25 NR 

Questionário 26 «Após ter feito a reunião e um levantamento sobre o historial e os gostos e as preferências 

do Miguel elaborava-se um PEI com as medidas educativas a tomar. Dentro destas medidas 

ter-se-ia que fazer um ajustamento no currículo escolar, em que se iria contemplar as 

preferências do aluno e a partir daí lhe serem administradas as aprendizagens académicas. Ao 

mesmo tempo criava-se um programa de modificação de comportamento em forma de 

contrato, usando reforços positivos. 

O projecto curricular de turma terá que ter em conta a problemática do Miguel, criar nova 

dinâmica da sala de aula, com espaços distintos e onde se possa responsabilizar o aluno por 

determinadas tarefas. Dentro desta dinâmica deve ter-se em conta aquela relação amor/ódio 

com a sua colega Marta. Talvez com uma modificação de estratégias no trabalho directo com 

o aluno, em que se deve desenvolver uma parceria com outros colgas, privilegiando o papel da 

Marta evitando assim que ele a provoque com outras atitudes. 

Finalmente envolver na mesma relação, com o objectivo de promover o sucesso educativo 

do aluno, toda a escola, a família e até a comunidade. O professor de apoio deve ter presente a 

importância da empatia na relação professora/professor, professor/aluno e aluno/professor e 

tentar modificar a atitude da professora em relação às expectativas geradas em redor do aluno. 

É importante fazê-la acreditar no sucesso deste aluno e que ele depende do empenho de todos, 

para que seja um aluno feliz na sua escola e no seu meio natural. 

Escola como espaço de inclusão!» 

Questionário 27 «A prof. da turma deverá tomar atitudes de descoberta, de valorização e de envolvimento 

do Miguel em actividades que vão ao encontro dos seus interesses passando pela negociação 

de contratos de modificação de comportamentos.» 

Questionário 28 «Para dar a minha opinião necessitaria de determinados dados muito importantes que não 

são referidos neste excerto, como por exemplo: 

- quais são as competências do Miguel. 
- qual o seu nível cognitivo 
- o que é que a escola já fez para minimizar esta situação. 
Só partindo destes pressupostos é que eu poderia de uma forma um pouco irrealista dar a 
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minha opinião. 

Neste texto só nos é referido o comportamento agressivo do Miguel para com os colegas 

criando situações de conflito, o que nos remete para uma problemática emocional. Esta 

situação apesar de ser bastante grave, quanto a mim por si só, não justifica o 

encaminhamento do aluno para uma escola de Educação Especial. Há outros 

acompanhamentos que o Miguel poderá ter: 

- Um auxiliar da acção educativa mais disponível para este aluno. 
- Um apoio psicopedagógico 
- Terapia ocupacional.» 

Questionário 29 «A situação do Miguel não está explicita, não se fala se a problemática está identificada e 

acompanhada por técnicos, como tal eu sugeria o encaminhamento para avaliação 

especializada, elaborando conjuntamente com todos os intervenientes da comunidade 

educativa um relatório pormenorizado dos seus comportamentos com iguais e adultos, quer na 

sala quer no recreio, bem como no seu ambiente familiar. 

Só depois desta avaliação se poderia decidir o futuro desta criança.» 

Questionário 30 «Encaminharia a criança para uma avaliação especializada, elaborando primeiro, em 

conjunto com todos os intervenientes da comunidade educativa um relatório pormenorizado 

dos seus comportamentos com os seus iguais e adultos, tanto na sala de aula como no recreio, 

bem como no seu ambiente familiar. 

Só depois dessa avaliação especializada se poderia decidir o futuro escolar desta criança.» 

Questionário 31 «Inicialmente teria que pedir uma avaliação ao nível da audição e visão, para a partir daí  

se definir de forma mais acertada como actuar. 

Em caso de não haver alteração ao nível da audição, em conjunto com a Psic. e a Prof. da 

turma iria definir estratégias ou modos de actuação em caso dos comp. agressivos: programa 

comportamental: talvez com algum acompanhamento psicológico e acompanhamento 

individual dentro da sala de aula. Desta definição será dado conhecimento e discutido com a 

família para que em conjunto se consiga contornar e “definir” o comportamento agressivo. A 

aluna com quem mais interage poderá ser “usada” como parceira de aprendizagem. 

A avaliação da actuação semanal deverá ser frequentemente feita e redefinidas 

estratégias.» 

Questionário 32 «É sempre difícil dar a opinião, até em casos concretos muitas vezes temos dúvidas. No 

entanto parece-me que o “Miguel” deverá continuar na escola que frequenta, uma vez que 

gosta dessa escola e tem alguns amigos. O facto de mudar para uma escola de Educação 

Especial, não resolveria o problema do comportamento agressivo. Talvez até o agravasse, 

como maneira de mostrar a sua revolta pela mudança de escola. Penso que o primeiro passo a 

dar para resolver o caso do Miguel seria averiguar junto da família e outros técnicos que 

porventura conheçam o Miguel, para encontrar as possíveis causas de comportamento 

agressivo do Miguel. 

Se possível e achando adequado ao caso poder-se-ia pedir a colaboração de uma psicóloga. 

Ao mesmo tempo na escola deveria ser feito um trabalho de negociação com o Miguel e com a 



 

 77 

família para melhorar o seu comportamento e tentar fazê-lo perceber que a melhor maneira de 

comunicar com a Marta, não é com agressões, porque se ele agredir a Marta, ela deixará de ser 

sua amiga.» 

Questionário 33 «Em 1994, Portugal a Declaração de Salamanca que preconiza o conceito de educação 

para todos os seus alunos, independentemente dos problemas que cada um deles possam 

apresentar. Perante este facto compete à escola adaptar-se aos seus alunos e não os alunos 

adaptarem-se a esta. 

Para ajudar o aluno Miguel aplicava-lhe um Programa de Desenvolvimento de Habilidades 

/ Competências Sociais que visam prevenir os problemas de comportamento social nos jovens, 

através de uma intervenção que facilitam o desenvolvimento pessoal e social da criança ou 

jovem e permite uma aprendizagem prática de habilidades sociais. A criação de vivências em 

contexto protegido, através de dinâmicas propostas, potencia junto das crianças o 

desenvolvimento afectivo, social, intelectual como um processo progressivo e contínuo de 

intercâmbio. 

Os exercícios do Programa têm um caracter essencialmente lúdico, que pretendem que os 

jovens reconheçam as suas capacidades e sejam capazes de aplicar as suas capacidades no 

relacionamento social (casa, escola...). Este programa visa prevenção de problemas de 

comportamento que surgem muitas vezes ligados ao desinteresse pelas actividades escolares e 

por sua vez ao insucesso. Este trabalho dá especial atenção á consciencialização corporal  e ao 

jogo como meio de cooperação/interacção social, solução de problemas e estabelecimento e 

cumprimento de regras. Tem também em atenção a motivação do grupo, que dificilmente se 

envolve desde o inicio num relacionamento mais verbal devido a possuírem  um léxico 

reduzido. O Programa prevê a realização de diversas actividades capazes de manter a atenção 

do grupo, a evitar desistências e o clima de anti-grupo. 

Outras estratégias possíveis para lidar com comportamentos agressivos e que são uma 

maneira para as crianças solucionarem os seus problemas é por exemplo o “detector de 

sarilhos” que consiste no preenchimento de uma ficha, onde as crianças envolvidas no conflito 

fazem cada uma à sua maneira, o relato da ocorrência. 

Outra Estratégia é a ”versão repórter da TV” onde o professor é por exemplo o repórter e 

entrevista as crianças envolvidas no conflito. O objectivo é tratar as crianças da mesma forma, 

sem dar sermões e sem incriminar nenhuma das crianças. (Os repórteres são imparciais e 

objectivos). 

Outra estratégia, as assembleias de turma realizadas com frequência onde todos os alunos 

participam e colocam em debate os problemas que surgiram durante aqueles dias na 

turma/escola.» 

Questionário 34 «A situação do aluno não é fácil e a professora, sozinha, terá muitas dificuldades em 

controlar os comportamentos do Miguel, mas o encaminhamento para uma escola de Ed. 

Especial também não me parece ser a melhor maneira de resolver o problema. 

Um trabalho conjunto na escola seria a 1ª hipótese a desenvolver. 
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Assim sugeria uma reunião conjunta com todos os intervenientes e tentar com o apoio de 

todos, elaborar um plano cujo objectivo seria o controlo dos impulsos emocionais que o levam 

a comportamentos agressivos e obsessivos. 

Cada interveniente teria um papel a desempenhar: 

Família -  tentaria a inscrição numa actividade desportiva 

Psicóloga - ficaria responsável pelo apoio psicológico 

Professora de apoio - apoio educativo diariamente 

Professora da turma – desenvolvimento das actividades escolares 

Para além desta proposta seria ainda necessário uma reunião com todos os docentes da 

escola, professora de apoio e psicóloga a fim de envolver toda a escola na adopção de 

estratégias es de atitudes coerentes contribuindo assim para uma interacção social mais 

ajustada. 

Relativamente à professora do Miguel dar-lhe a colaboração necessária para que 

desenvolvesse uma atitude para com o Miguel de acordo com o estabelecido no plano. 

Estabelecer-se-iam momentos de avaliação.» 

Questionário 35 «Instituição de Educação Especial: 

O recurso à Instituição de Educação Especial deve ser o último recurso a ser utilizado, 

esgotadas todas hipóteses consideradas. 

Penso que esta criança necessitaria de um programa de competências sociais. 

Quando uma criança entra na escola, vai comparar-se com os seus pares apercebendo-se do 

seu valor pessoal e social relativo, confrontando-se esta sua percepção com a dos pares e 

professores. 

Na escola depara-se com conjunto de regras e rotinas. Estas, aparentemente iguais para 

todas as crianças, são diferentes para cada uma em função da sua familiaridade e tipo de 

vivências anteriores com estas regras e rotinas. 

O comportamento dos pais medeia o comportamento social das crianças com os seus 

pares: Os padrões de comportamento social que a criança teve ocasião de observar e praticar 

no dia a dia variam de criança para criança e estão relacionados com a possibilidade d a 

criança ser aceite pelos colegas. 

A aceitação social nestas idades está relacionada com vários factores que incluem a 

capacidade de se colocar no lugar do “outro”, a capacidade de se centrar em problemas 

gerando alternativas e encontrando soluções e o sucesso académico. 

A ausência desta aceitação social pode implicar vários tipos de desajustamento social e 

pessoal: desinteresse a abandono na escola, insucesso escola, comportamento aditivo, doença 

mental, suicídio, delinquência. 

Muitos autores referem que as dificuldades de relacionamento interpessoal estão na base 

de inúmeros problemas de comportamento social do indivíduo que se traduzem por vezes em 

termos de isolamento ou outras em termos de agressividade 

Comportamento agressivos reflectem uma dificuldade de relacionamento com os outros, 
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ocasionando frequentemente conflitos entre os pares, professores, pais, colegas e até com 

autoridades. 

Parte das diferenças de relacionamento interpessoal provêm de um reportório 

comportamental deficiente, provavelmente devido a uma lacuna na história pessoal de 

aprendizagem social de cada indivíduo, querendo isto dizer que alguns destes problemas de 

comportamento social acontecem porque a criança te reportório muito limitado de 

comportamentos sociais que conhece ou que sabe usar, podendo estas  lacunas ser 

ultrapassadas através de programas de competências sociais de intervenção directa sobre o 

indivíduo e sobre o seu envolvimento relacional. 

Estes programas incluem várias propostas: optimizar a comunicação interpessoal verbal e 

não verbal; praticar a assertividade, aprender habilidades sociais, identificar e resolver 

problemas sociais, negociar e gerir conflitos. 

Estes programas destinam-se prioritariamente a proporcionar um conjunto de experiências 

que não tenham ocorrido naturalmente ao longo do seu desenvolvimento e que estiveram na 

base de uma redução do seu reportório de comportamento. 

O Jogo: 

O jogo, uma interacção social das crianças permite: 

- aceitar as opiniões dos outros 
- viver em sociedade 
- dar opiniões 
- estabelecer regras 
O jogo facilita a aquisição de normas sociais e incrementa um comportamento social 

satisfatório. 

O jogo reflecte a realidade, permite adquirir conhecimentos e fornece pretextos para 

solução de problemas. 

Utilizar a noção de “Jogo Dramático” e “representação de papeis” (rote-playing) será uma 

estratégia a seguir. 

A Assertividade: 

A assertividade engloba quatro dimensões: 

- a capacidade de dizer não 
- capacidade de pedir ou fazer favores 
- capacidade de expressar sentimentos positivos e negativos 
- capacidade para iniciar, manter e terminar conversas gerais. 
Eu proporia o seguinte programa de competências sociais: (Exemplo) 

1 – Comunicação não verbal 

      Instrução do professor: 

“Andar pela sala em todas as direcções”: 

- Devagar / Depressa / Nas pontas dos pés / Com os joelhos flectidos / Saltitar a pés 
juntos / Saltitar a pés juntos / Saltitar a pé coxinho. 

(cada exercício +/- durante 15 segundos) 

2 ª Instrução do professor : 

“Andar pela sala em todas as direcções” 
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- como se andasse na lua /com lama até ao joelho / na areia quente /no gelo / com muito 
calor / com muito frio /numa estrada com muito vento. 

(+/- 15 segundos cada exercício) 

3ª Instrução do professor 

“Andar pela sala em todas as direcções) 

Anda feliz / cansado / pensativo / triste / preocupado / descontraído. 

(+- 15 segundos cada exercício) 

No final o professor deve comentar o exercício, pedindo para as crianças descreverem as 

diferenças que sentiram a nível do seu corpo quando seguiam as instruções. 

2 – Diálogo em grupo 

- Os alunos sentam-se em círculo. Separam-se 2 a 2 . Cada par entrevista-se durante 5 
m. Tentando apurar o máximo de informação sobre o outro. 

- Cada aluno apresenta então o seu par ao grupo e deve responder a perguntas sobre ele 
- O professor vai facilitando a comunicação garantindo que todos os que queiram terão 

a palavra, e conclui explicando os objectivos do trabalho que vão iniciar. 
3 – Resolução de problemas e gestão de conflitos  

- Solicitar aos alunos a indicação de um problema de difícil solução. 
- Explicar que o que vamos fazer não é resolver aquele problema, mas encontrar todos 

juntos uma maneira de resolver problemas 
- Introduzir, com o problema seleccionado como exemplo, a metodologia de 

identificação e solução de problemas e gestão de conflitos: 
1 – Parar para pensar? 

2 – Qual é o problema? 

3 – Tudo o que se pode fazer? 

4 – O que é melhor fazer? Porquê? 

5 – Fazer e avaliar 

6 – Ficar satisfeito ou tentar de novo? 

- Pedir novos exemplos e rever com eles esta metodologia 
4 – Habilidades sociais e assertividade 

Situação 1 – “Cumprimentar” 

Instrução – “Vamo-nos tentar lembrar das várias maneiras que as pessoas usam para se cumprimentarem. 

Metodologia – Dividem-se os alunos em 4 grupos, um grupo trabalha a situação em 

relação aos seus professores, outro grupo em relação aos seus familiares, outro grupo em 

relação aos seus amigos e um último grupo em relação a desconhecidos ou conhecidos 

menos familiares. 

Depois de cada grupo representar a situação é feito um comentário sobre as componentes 

do comportamento nã verbal e verbal e a junção do “cumprimento” na relação com os outros. 

5 – Jogo de cooperação 

- “Todos num” – todos os alunos dão as mãos e não se largam mais. Partem de um 
círculo e vão misturando-se passando por entre os braços dos colegas, sem nunca se 
largarem. Quando já não é possível misturarem-se mais, fecham os olhos e tentam 
voltar à posição inicial.  

6 – Descontração /retorno à calma 

- Instrução: “deitar no chão / respirar cada vez mais fundo / sentir o peso do corpo / ouvir o 

silêncio / respirar agora mais suave ( 5 minuto +/-). / Espreguiçar / levantar devagar / 
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espreguiçar e bocejar”. 

7 – Reflexão e Trabalho de Casa 

Todos em círculo, sentados. 

O professor pede comentários sobre a sessão: o que fizemos, o que gostaram mais, e 

menos, porquê? 

Para a próxima sessão observar: 

- O que as pessoas dizem sem falarem. 
- Como resolveram um problema. 
- Como as pessoas se cumprimentam.» 

Questionário 36 «Quanto a mim o Miguel está em profundo desespero com o mundo, possivelmente está 

rodeado de um meio agressivo e o Miguel está sem dúvida a chamar a atenção de quem o 

rodeia, para que lhe dêem afecto. Não será o facto de o tirarem da escola normal que lhe irá 

resolver o problema, já que este dependerá basicamente dos adultos que o rodeiam: dos pais, 

da psicóloga, da professora e até dos colegas. Claro que os colegas não se integram no mundo 

dos adultos, mas estes, se devidamente encaminhados pela professora e pelos pais que, 

despertos para a problemática, também poderão ajudar. (Ex.: convidando o Miguel às 

festinhas, educando e apelando aos filhos/alunos para que chamem o Miguel para as 

brincadeiras do recreio e até ajudando-o nas tarefas em que ele tem mais dificuldade. 

Caberá aos pais ajudar/ sem desesperar, o filho dando-lhe amor e se não conseguir a 

mudança de atitudes que pretende deverá recorrer a uma ajuda médica; médico de família, 

psicóloga...) 

Todos, devem sem dúvida conseguir ajudar o Miguel, sem o excluir.» 

Questionário 37 Mediadores: 

A – Professor de apoio 

B – Professor regular 

C – Outros alunos 

D – Marta 

E – Outros serviços (Centro de Saúde, Escola Segura,...).» 

Questionário 38 «Como professora de apoio, parece-me que o encaminhamento do Miguel para uma escola 

de Educação Especial nunca seria a melhor solução, uma vez que o comportamento 

manifestado pelo aluno parece indiciar problemas do foro afectivo/emocional. 

Aconselharia, em primeiro lugar, uma observação psicológica e como a Psicóloga fazia 

parte da Equipa de Intervenção, penso que a sua opinião e a sua disponibilidade para esta 

intervenção seria de primordial importância, nesta fase do processo. Descodificar as possíveis 

causas desta perturbação grave de comportamento, bem como perceber se existiria já algum 

quadro psicótico associado, seria portanto o objectivo principal desta observação. 

Paralelamente, tentaria junto da professora do aluno perceber qual o seu perfil de 

aprendizagem, capacidades, dificuldades... uma vez que no texto apresentado, a situação 

escolar do Miguel não é referida. 

Reunião com os pais e a professora de apoio seria também uma hipótese a considerar. Só 
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depois de toda esta informação recolhida e tratada se marcaria uma reunião com os pais e toda 

a equipa de intervenção, no sentido de uma resposta o mais adequada possível às 

características e necessidades do Miguel.» 

Questionário 39 «- O Miguel deve ficar na Escola: 

- Preenchimento diário da grelha de comportamento  
(6 dias com bom comportamento – 1 prémio) 

(12 dias “””””””””””””””””””””” – outro prémio) 

(18 dias “””””””””””””””””””””” – outro prémio) 

- Atribuição de responsabilidades por determinadas tarefas, principalmente no recreio, 
como moderador de conflitos (sempre acompanhado por um adulto) professores e/ou 
psicólogo. 

- Relatório para posterior discussão na turma – verificação das estratégias a aplicar em 
mais situações – sanções a aplicar. 

- Implementação na escola de um prémio (medalha) para o melhor moderador de 
conflitos (essa(s) medalha(s) irão ser atribuídas em assembleia de escola). 

IMPORTANTE: 

Não desistir, implementar durante vários meses ... ao longo do ano lectivo!» 

Questionário 40 «1) Fazia uma reunião com os pais do Miguel para conhecer melhor a sua história pessoal, 

afectiva, social, clinica e escolar. 

2) Fazia depois uma reunião com a professora da turma para compreender o 

funcionamento da turma. 

3) Realizaria o despiste emocional/afectivo e cognitivo – auditivo e comportamental. 

4) Elaboraria o Plano Educativo Especial e Programa Educativo. 

5) Caso se mostrasse necessário solicitaria a intervenção psicológica.» 

Questionário 41  NR 

Questionário 42 «Curiosamente, ao longo desta minha carreira, já tive oportunidade de trabalhar com 

crianças cujo perfil muito se identifica com o do Miguel. Considero que, o primeiro passo a 

dar é conseguir cativar esse aluno. Fazê-lo sentir que tem algum valor, que tem alguém que o 

compreende, que “concorda” com ele, que está “em parte” do seu lado. 

Essa confiança, esse acreditar que alguém gosta dele, é o inicio de uma relação e de um 

trabalho em que, geralmente, aposto porque, pelo menos em termos afectivos, consigo bons 

resultados. 

Há que tentar descobrir a razão do seu comportamento, das suas atitudes. 

A prática organizada de aulas de Movimento e Drama e, nalguns casos, também de Música 

(uma espécie de musicoterapia, quando eles gostam) proporcionam à turma oportunidade de 

criar hábitos, regras, espírito de equipa, descontracção, retrospecção/reflexão, feita no final de 

cada sessão é fundamental. 

Gradual e geralmente, esses meninos tendem a melhorar. No inicio tudo parece um caos. 

Dá vontade de desistir, mas o êxito é tanto maior quanto mais sessões forem aplicadas. Os 

contratos surgem também quando se verifica que o aluno começa a gostar dessas aulas, dessa 

atenção que lhe damos. Podem ser formalizados com os professores, os pais, a psicóloga que o 

acompanha e com ele, ou então, apenas e só com ele, numa conversa séria em que se assumem 



 

 83 

compromissos. (por ex.: só há aulas destas à 4ª e 6ª se modificares a tua atitude à 2ª, 3ª e 5ª). 

Não há receitas, mas este é um relato modesto de experiências que jamais esquecerei, porque 

não é nada fácil modificar comportamentos desajustados. Há que descobrir as preferências 

dele e tirar partido delas.» 

Questionário 43 «a) – Reunia com os pais do Miguel – e com o preenchimento da ficha anamnese  - saberia 

a história pessoal , afectiva, social, clinica e escolar do aluno. 

b) – Reunia com a professora da Turma, por forma a conhecer o “funcionamento” da turma 

e quais as atitudes já tomadas para a inclusão desta criança no grupo.   

c) – Procederia ao despiste emocional/afectivo e cognitivo – auditivo e comportamental. 

Após um conhecimento mais abrangente do aluno e da sua envolvência (família, escola, 

turma) partiria para a elaboração de um Plano Educativo Especial (se fosse o caso) e Programa 

Educativo conjuntamente com a professora e o encarregado de educação apontaria as medidas 

a tomar para que o Miguel pudesse ser uma “aluno”, uma criança feliz. Enfatizado o diálogo e 

o reforço positivo – cumprimentos das regras estabelecidas e o “respeito” pela criança. 

d) – Caso as medidas se mostrassem insuficientes ou a despistagem realizada apontassem 

défices a que a escola só por si não conseguisse dar resposta, pediria a intervenção psicológica 

quer ao abrigo da Portaria 1102, quer o possível encaminhamento para a consulta de 

desenvolvimento. 

O possível encaminhamento para uma escola de Educação Especial (e agora parece que 

virou moda) não seria um caminho a tomar. 

A criança tem que crescer com os seus pares e é com eles que tem que aprender a ser e a 

estar. A Educação separada das crianças com handicaps promove a segregação. Cabe pois à 

escola/comunidade educativa, com suporte do Ministério da Educação esgotar todos os 

recursos para conseguir integrar estes alunos. 

A escola é para todos! 

Só com este espírito conseguiremos uma sociedade equilibrada e inclusiva.» 

Questionário 44 «Primeiro, se o Miguel gosta de andar nesta escola é um aspecto positivo e a ter em conta 

na resolução da situação. E da informação referida realçam as dificuldades que o Miguel tem 

sobretudo em estar dentro da sala e no seu relacionamento com os que o rodeiam. 

A relação de empatia é fundamental para que seja possível controlar alguns aspectos mais 

agressivos da personalidade de certas crianças. É preciso conhecer.. 

E, é importante o afecto mas também o estabelecimento  de regras, o seu cumprimento e 

eventuais paralisações de que algumas crianças são completamente alheias. Neste sentido, é 

possível implementar inúmeras estratégias individuais ou de grupo que levem à moderação e 

até extinção de certos comportamentos menos correctos. No entanto é importantíssimo 

envolver as crianças, responsabiliza-las e alargar essas mesmas estratégias ao meio familiar 

numa cooperação próxima com os pais. 

É claro que os resultados não surgem no imediato, são pequenas etapas que se vão 

conquistando... 
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Contudo, para além destas estratégias que visam alterar comportamentos desruptivos não 

podemos esquecer que cada criança necessita de ser motivada, que as actividades que 

desenvolve despertam gosto e interesse. 

Pois algo acontece de bom para o Miguel gostar desta escola, porquê outra? O Miguel tem 

apenas 7 anos!... 

A solução de um problema está em resolvê-lo e não em eliminá-lo. Se acreditamos nas 

nossas capacidades, não podemos desistir, mas sim unir esforços para ajudar esta criança a 

percorrer o seu caminho indo sempre mais além. Não é fácil mas é sempre possível o 

importante é acreditar em nós e nos outros.» 

Questionário 45 «O Miguel não deve ir para uma escola de Educação Especial. Os problemas 

comportamentais do Miguel não podem justificar a sua segregação do ensino regular, uma vez 

que a sua personalidade está ainda em formação e atendendo à sua idade, é ainda muito 

precoce uma decisão deste tipo. 

Assim, tendo em conta que o Miguel deve continuar na turma, penso que todos os 

intervenientes deverão, em conjunto, pensar em estratégias que promovam a formação pessoal 

e social do aluno. 

Tendo em conta a sua idade, apenas 7 anos, penso que com apoio psicológico, com o 

desenvolvimento de actividades activas, que exijam um completo envolvimento do aluno, 

poder-se-á ultrapassar/minimizar os problemas descritos. 

Sempre que o aluno voltar a manifestar comportamentos desajustados deverá cumprir um 

castigo que tenha sido previamente negociado entre o aluno e os professores. O aluno deverá, 

deste modo, compreender que as suas atitudes têm consequências.» 

Questionário 46 «- > Programa de alteração de comportamento 

- > Reforço positivo perante o comportamento correcto 

- > Acompanhamento psicoterapeutico  

- > Integração em turma reduzida» 

Questionário 47 «Antes de defender o “encaminhar” do Miguel para uma escola de Ensino Especial 

propunha as seguintes medidas: 

. Conversar com os pais e tentar perceber como é o ambiente em casa do Miguel e a sua 

vida relacional para ver se este aluno com comportamentos agressivos é vitima em casa de 

maus tratos físicos ou psicológicos; 

. Apoiar a família se necessário; 

. Proporcionar um ambiente escolar mais calmo possível; 

. Mudar as estratégias de ensino/aprendizagem com o aluno; 

. Definir claramente com ao aluno as regras de funcionamento da escola; 

. Promover tarefas de interesse para o aluno de modo a promover o seu sucesso educativo; 

. Responsabilizar o aluno com certas tarefas escolares;...» 

Questionário 48 «O aluno continuaria a frequentar a Escola com uma intervenção muito sistematizada e 

que passaria por: 
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- Ambiente escolar o mais calmo possível; 
- Aplicação de um programa de modificação de comportamento; 
- Promoção de tarefas que vão ao encontro dos interesses e motivações do aluno; 
- Turma reduzida; 
- Acompanhamento em Pedopsiquiatria; 
- Se necessário apoiar a família do aluno;» 

Questionário 49 «Primeiro deve ser feito o registo da ocorrência dos comportamentos agressivos, para 

tentar perceber porque e quando ocorrem. Conseguir a colaboração da família. Implementar 

estratégias que minimizem o surgimento desses comportamentos. Implicar a família na 

consecução de uma melhoria do comportamento. Definir objectivos exequíveis e premiar o 

aluno cada vez que consiga superar um problema.» 

Questionário 50 «Esta é uma situação com que nos confrontamos frequentemente nas nossas escolas e são 

situações, na maioria das vezes, muito complexas. No entanto com uma intervenção adequada, 

envolvendo todos os recursos necessários poderá ser dada uma resposta adequada a esta 

situação, em contexto de sala de aula e de escola. 

Postulo que a intervenção junto das crianças com necessidades educativas especiais seja 

feita no contexto de Escola, pois o facto de lhe ser proporcionado o convívio com os seus 

pares poderá trazer muitas vantagens para uma criança com este tipo de problemática.. 

O encaminhamento para Instituições de Educação Especial só deverá ser feita depois de 

esgotados todos os recursos da Escola e da Comunidade e já não exista forma de dar resposta 

adequada à situação.» 

Questionário 51 «A situação descrita não é invulgar e confronta-nos com um dilema difícil de resolver, mas 

com o qual já tivemos de lidar algumas vezes. Falta-nos algumas informações acerca do 

Miguel, nomeadamente ao nível das suas competências cognitivas e funcionais. 

Tendo em conta as minhas convicções acerca da intervenção junto das crianças com NEE 

sou levada a propor que se insista na presença do aluno na escola. A idade da criança e a 

possibilidade de aprender, com os outros, comportamentos e atitudes, pela via da 

(com)vivência e a consequente modelagem podem trazer vantagens para a própria criança e 

para os outros. 

Contudo é preciso conhecer melhor as razões pelas quais ele tem os comportamentos 

descritos com a colega de quem mais gosta. 

Propunha que à partida fosse considerado, pela Equipa que o acompanha, que aquela é a 

escola que o Miguel tem que frequentar e onde “tem alguns amigos”. Precisa, no entanto, de 

um acompanhamento próximo, “alguém” que seja o seu “tutor” e possa assegurar as condições 

necessárias ao bom funcionamento da escola e da sala de aula onde está inserido.» 

Questionário 52 «Penso que os dados que me são facultados sobre o Miguel não são suficientes para uma 

caracterização da situação. Apenas é referido que o Miguel é um aluno com comportamentos 

agressivos e obsessivos para com os colegas, gerando conflitos e prejudicando também o 

ambiente da sala de aula. 

Como professora de apoio e para intervir nesta situação, penso que era necessário fazer um 

estudo do caso para recolher elementos que sinto serem indispensáveis a uma correcta 
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caracterização dos problemas do aluno. 

Assim seria necessário recorrer à família para tentar perceber o que é que motivava aqueles 

comportamentos. Na sala de aula teria também de realizar uma observação e avaliação 

correcta da situação. 

Só depois na posse de todos os elementos que considerasse necessários e suficientes 

poderia intervir, tendo a autorização da família (caso esta não tivesse tomado já medidas 

anteriormente para resolver o problema). E, então, poderia encaminhar o aluno para o médico 

de família, no sentido de este fazer também o despiste da situação e enviar ou não o aluno para 

uma consulta da especialidade para um diagnóstico tão correcto quanto possível. 

No final de todas estas diligências e esgotados todos os recursos da escola para resolver o 

caso do Miguel, se pensariam noutras soluções. 

A minha opinião é de que um aluno com problemas de comportamento, sem outras 

patologias associadas, talvez não seja um problema de Escola de Educação Especial (e digo 

talvez porque não tenho elementos suficientes para uma correcta caracterização da situação).» 

Questionário 53 «O futuro escolar e pessoal do Miguel não pode ser decidido sem se ter conhecimento 

profundo das razões do seu comportamento. Elas poderão ser de origem psíquica ou afectiva. 

Antes da sua entrada na Escola já deveria ter manifestado atitudes que levassem os pais ou 

educadores a interrogarem-se. Consequentemente deveria ter sido iniciado um processo 

clínico com consultas a psicólogo, pedopsiquiatra ou outras que se achasse adequado. 

Por outro lado também o seu comportamento poderá ser de origem afectiva e ter a ver com 

o seu relacionamento com os pais ou outros familiares ou pessoas estranhas, ou ainda maus 

tratos e abusos. 

Feito o diagnóstico e avaliação e posterior terapia e só depois de esgotadas todas as 

hipóteses, se conclua que o Miguel não tem condições para frequentar a Escola do 1º Ciclo é 

que deverá ser encaminhado para o Ensino especial.» 

Questionário 54 «Todos os intervenientes na educação e no processo de ensino/aprendizagem do Miguel, 

terão que ter em conjunto, orientações precisas e deverão reunir esforços para tentar minimizar 

os problemas inerentes ao Miguel. 

Este processo terá de iniciar-se com o trabalho da psicóloga que deverá agir junto dos pais, 

do aluno e dos professores. Cada um dos intervenientes deverá ter orientações precisas e 

adequadas para poder intervir do modo mais correcto.» 

Questionário 55 «O Miguel não deve ser retirado da escola, não deve mudar de ambiente. Deve continuar a 

ser chamado à atenção, deve ser observado por um pedopsiquiatra e pelos serviços de 

psicologia e pedagogia. Deve também ser feito um historial da família para ver se há algum 

problema familiar camuflado pelos pais. A intervenção dos serviços especializados deve ser 

rigorosa.» 

Questionário 56 «Tendo a sua idade o Miguel deverá continuar na escola. Esta deverá organizar todos os 

meios disponíveis para, em colaboração com a família e os técnicos especialistas traçar um 

plano de acção de modo a tentar resolver a situação. A amiga do Miguel poderá ter um papel 
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importante no decorrer deste plano. Como gosta da escola e tem alguns amigos, só esgotadas 

as possibilidades se deve pensar na exclusão do ensino “normal”» 

Questionário 57 «Seria importante saber qual o nível de conhecimentos do aluno, o seu interesse pelas 

actividades escolares e se tem algum acompanhamento a nível médico. Com os dados 

disponíveis, na minha opinião, o Miguel deveria permanecer na escola. É uma criança com 

apenas 7 anos que gosta de andar na escola (o que é importante) e que até tem amigos. Antes 

de se pensar em retirá-lo para outra instituição muito há para fazer. A escola tem que organizar 

todos os recursos disponíveis e trabalhar em parceria com a família e os técnicos 

especializados (desde que eles existam) no sentido de se delinearem estratégias e linhas de 

acção que ajudem a ultrapassar o problema. É fundamental conhecer os seus interesses e 

actividades preferidas e talvez se possa entrar num clima de negociação com o aluno, 

utilizando a recompensa e o reforço positivo. A “Marta” sendo a sua amiga especial talvez se 

pudesse envolver no plano de acção. 

A decisão de o retirar da Escola teria que ser muito ponderada, nunca nesta fase (com 7 

anos e apenas no 2º ano de frequência na Escola) e sem se terem esgotado todas os recursos. 

Essa seria uma solução última, se apesar de todos os esforços e recursos envolvidos os 

problemas permanecessem ou até se agravassem no decorrer dos anos seguintes.» 

Questionário 58 «Uma vez que o Miguel mostra claros indícios de instabilidade emocional com 

manifestações agressivas, seria importante o acompanhamento com técnicos especializados, 

nomeadamente psicólogo e técnico de Educação Especial e Reabilitação, terapeuta 

ocupacional. 

A integração numa escola de Educação Especial penso que não faz qualquer sentido, o 

essencial é a par da frequência da escola regular, esta criança seja acompanhada por técnicos 

especializados na própria escola, que a par do mesmo trabalho com o aluno, poderão ensinar 

estratégias e planificar actividades com os professores envolvidos.» 

Questionário 59 «Embora os problemas comportamentais  sejam por vezes muito sérios, com implicação 

nas outras crianças e e consequentemente na própria Escola, na aceito a proposta da professora 

em encaminhar uma criança de 7 anos para uma Escola de Educação Especial. Esta criança 

necessita de uma Escola com regras e sentido de justiça muito claras para o Miguel. O Miguel 

também necessita de ter alguém disponível que o ajude nas suas dificuldades, alguém 

disponível (ex.: Prof. de apoio educativo ou outra) que lhe proporcione, para além de 

eventuais dificuldades na aprendizagem “nas suas reais dificuldades ou incapacidades” de 

relacionamento. A reflexão sobre os eus actos, a auto-análise, a estimulação desta criança para 

áreas onde possa ser, de facto elogiado pela sua participação positiva. Com a idade do Miguel, 

ainda no início da vida escolar obrigatória, é possível estabelecer um fio condutor do seu 

comportamento com direitos e deveres e não a discriminação como ser “incómodo” à 

comunidade educativa.» 

Questionário 60 «A primeira medida a ser tomada seria encaminhar este aluno para uma avliação 

psicológica, acompanhada de um despiste em otorrino e em oftalmologia. Só depois destas 
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avaliações se teria material para decidir o futuro escolar desta criança.» 

Questionário 61 «Se o aluno não apresenta deficiências muito profundas deve continuar na escola. Tentar 

arranjar actividades que motivem o aluno e levá-lo a reflectir sobre as suas atitudes. Procurar 

ver com o aluno as medidas a tomar, no caso de não respeitar as regras estabelecidas. Ter uma 

atitude firme, embora carinhosa com o aluno.» 

Questionário 62 N.R. 

Questionário 63 N.R. 

Questionário 64 «Eu considero que na situação em que o Miguel se encontra é fundamental compreender o 

porquê de tanta agressividade começando por conhecer muito bem o meio familiar do Miguel, 

procurando saber pormenores das suas atitudes comportamentos em casa, se são ou não 

idênticos aos da escola, uma vez que o seu comportamento pode variar em diferentes 

ambientes (casa ou escola, pequenos ou grandes grupos, onde se exige pouco ou grande 

desempenho). 

Depois acho importante, compreender a sua agressividade para com os colegas mas 

sobretudo para com a sua “amiga” especial e porque comunica ele com ela desta forma. 

Acho necessário também falar com a psicóloga e pedir para ser feita uma avaliação ao 

aluno e talvez um despiste de hiperactividade, na medida em que o Miguel tem 

comportamentos característicos desta perturbação (intrometer-se nas actividades dos outros...) 

Para o Miguel, afastá-lo da sua “amiga” especial e da restante comunidade escolar a que 

ele pertence há já quase 2 anos poderá contribuir para agravar o seu comportamento, 

provocando retrocessos. 

O Miguel como todas as outras crianças tem as sua necessidades, dúvidas, anseios e deverá 

trabalhar-se com ele e acompanhá-lo sempre no seu percurso educativo e escolar no sentido de 

acertar as linhas orientadoras comuns para promover o seu bem-estar (físico, psíquico e 

mental) e sobretudo fazer muito cuidado com os RÓTULOS, uma vez que estes limitam a 

crianças com as outras crianças, e estas na maneira de olhar para ela e o Miguel vai crescer, 

mudar, tornar-se uma adulto, mas o rótulo não. Na minha opinião eu não colocava o Miguel 

numa escola de Educação Especial, uma vez que ele não apresenta nenhuma deficiência 

comprovada e cada vez mais a Escola deverá ser Inclusiva, respondendo às necessidades, 

interesses das crianças de modo a proporcionar-lhes um caminho o menos sinuoso possível de 

modo a tornar-se mais tarde uma adulto feliz e realizado.» 

Questionário 65 «A recolha e tratamento de dados são indispensáveis para a análise de um processo e 

levantamento de hipóteses de resolução do mesmo. 

Neste caso, os dados são escassos, tanto os relativos à problemática do Miguel 

(aparentemente deixa-se transparecer apenas um problema comportamental com causas que 

importa situar) como os dados relativos aos recursos desta escola. 

Assim, é-me difícil ajuizar por onde passará o melhor para o percurso educativo do 

Miguel. De qualquer modo atrevo-me a defender que o aluno deve continuar na sua escola 

(“Gosta de andar nesta escola”) e se possível continuar integrado no grupo. 
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Claro que avançaria com esta proposta se visse reunidas as seguintes condições: 

1) A professora em questão não ter ainda esgotado as suas capacidades para continuar 
a aceitar este aluno com amor e investir nele. 

2) Colocar à sua disposição o maior número de recursos (humanos e materiais) para ela 
ser capaz de desenvolver um trabalho não se sentindo sozinha. (intensificar o nº de 
horas d apoio directo, em parceria). 

3) Viabilizar espaços de partilha, reflexão e definição de estratégias entre os 
intervenientes directamente envolvidos neste processo, incluindo a psicóloga 
escolar. 

4) Interacção articulada por parte de todos os professores, técnicos e auxiliares de 
acção educativa da escola. 

5) Trabalho partilhado com os pais e a colaboração e confiança destes.» 
Questionário 66 «Teria que fazer uma análise profunda do seu historial clinico, psicológico e familiar e só 

depois traçar estratégias que levassem o Miguel a ter um percurso escolar o mais incluso 

possível.» 

Questionário 67 «Dada a insuficiência de dados sobre o percurso e a história clinica (possíveis problemas?) 

do Miguel, perante o que me é dado saber, tendo reunido todos intervenientes e na posse dos 

respectivos relatórios a permanência do Miguel na escola não é questionável. É sim sujeita a 

reajustamentos, quer na componente lectiva, quer na relação sócio-afectiva.» 

Questionário 68 «Conheci algumas crianças com características semelhantes às do Miguel. 

Este género de comportamento, poderá ser o reflexo da existência de conflitos com os 

quais vive em casa. 

A história não traz explícita a relação familiar, no entanto atrevo-me a apontar esta como 

uma hipótese. Os filhos por observação directa e continuada dos comportamentos dos pais, 

tendem a reproduzi-los no contexto escolar. 

Como estratégia para a resolução do problema eu sugeria a organização e gestão da sala de 

aula, com regras e procedimentos estabelecidos em conjunto (alunos professora) e sua 

aplicação de forma a corrigir fenómenos de perturbação e agressão na sala de aula. 

O Miguel teria que aprender a cumprir regras, a respeitar os colegas criando-se laços de 

amizade e solidariedade entre todos. 

Cultivar hábitos de auto-avaliação e reflexão dos comportamentos na sala. 

Valorizar os esforços e êxitos. 

Reuniões regulares com os pais, professora da turma, professora de apoio, psicóloga,  

envolvendo todos no processo educativo.» 

Questionário 69 «A minha opinião é que o Miguel deveria ter uma avaliação psicológica, para melhor 

determinar a causa dos seus comportamentos e assim se realizar um plano de objectivos para 

colmatar as suas dificuldades. 

Em relação ao encaminhamento para uma escola de Educação Especial, para mim isto só 

acontecerá em situações muito extremas e onde realmente seja a única forma de se actuar para 

o bem-estar do aluno.» 

Questionário 70 «O caso do Miguel é de difícil resposta imediata. Seria bom iniciar o processo, fazendo um 

pedido de avaliação psicológica, com o fim de determinar as razões de comportamentos tão 

“agressivos” e “instáveis”. A escola de Ensino Especial não seria uma recomendação minha, 
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visto existirem alternativas como forma de controlar e minimizar os “impulsos” do Miguel.» 

Questionário 71 «Na minha opinião, e não havendo qualquer tipo de diagnóstico, faria o encaminhamento 

para a psicologia e a curto prazo introduziria a ideia de duas estratégias: a implementação 

periódica de uma assembleia de turma e a criação de uma qualquer recompensa pedagógica 

simbólica de atribuição por regulação comportamental.» 

Questionário 72 N.R. 

Questionário 73 «Deverá continuar integrado na escola que frequenta procurando diversificar as 

actividades, de modo, a gerar outros comportamentos no aluno. Individualizar o apoio para 

criar relações mais estreitas com a professora de apoio educativo, procurar ajuda noutros 

técnicos.» 

Questionário 74 N.R. 

Questionário 75 N.R. 

Questionário 76 «O Miguel deverá continuar integrado na escola que frequenta, devendo ter apoio de uma 

professora de E.E., por forma a obviar os comportamentos agressivos que apresenta.» 

Questionário 77 «A minha opinião, como professora de apoio, é que devem accionar-se todos os 

mecanismos possíveis para permitir a permanência do menino na escola. 

Deve ser feita uma avaliação cuidada de toda a situação. 

Tentar saber se o Miguel passou recentemente por uma experiência traumática (separação 

dos pais, morte de um familiar, nascimento de uma irmão que ele não desejou, etc, etc) e 

tentar resolver essa situação, se necessário com o apoio da psicóloga. 

Traçar um programa para o aluno para ser cumprido, quer pela escola, quer pela família, 

valorizando as áreas fortes e as competências do Miguel. Estabelecer com o aluno um contrato 

pedagógico que nos permita exigir dele um comportamento mais estável.» 

Questionário 78 «Manutenção do Miguel na escola. Acompanhamento psicológico regular do Miguel e da 

família. Direccioná-lo para a realização de uma actividade como karaté que proporciona a 

regulação da sua agressividade. Acompanhamento pela professora de apoio educativo com 

papel de professor tutor e realização de um contrato pedagógico com o Miguel com “prémios” 

e “castigos” aceites por ele e com as regras a cumprir claramente definidas e interiorizadas por 

ele. Tentar intervir na família com vista à criação de regras de funcionamento e da aceitação 

do contrato realizado por todos os intervenientes mencionados.» 

Questionário 79 «Inventariar problemas do aluno. 

Tentar averiguar causas. 

Sensibilizar a escola no geral e pais de outras crianças. 

Solicitar colaboração de outros técnicos. 

Delinear estratégias de intervenção. 

Recolher opinião do Miguel sobre os seus comportamentos. 

Criar meio mais estimulante, estruturante e afectivo na escola, comunidade e família. 

Propor a continuação da frequência do aluno na sua escola, mediata implantação das 

medidas e estratégias que o valorizem pelas suas atitudes consideradas mais adequadas.» 
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Questionário 80 «Todos os contextos criados podem sempre não resultar. O que importa na verdade é que o 

aluno tem direito a aprender a viver na sua Escola, que é também a dos colegas. Residirá 

sobretudo num apoio familiar, Escolar e dos profissionais envolvidos. 

Será importante, incutir-lhe algumas regras básicas de convivência social. Terá que 

usufruir de um Apoio Educativo Individualizado dentro e fora da sala de aula e 

periodicamente fazer consultas de Psicologia e pedopsiquiatria, no sentido d haver avaliação 

que permita averiguar, quais as reais causas destes comportamentos. Fazer adaptações de 

forma a que o aluno seja capaz de integrar o grande grupo. 

Partindo do princípio que aprender é adquirir conhecimentos e que para se aprender é 

necessário gostar de si própria, ser gostado e gostar de alguém, o aluno terá que aprender a 

viver. A saúde mental e o bem-estar dependem de um bom equilíbrio sócio-emocional. Esta 

criança deveria ter bastantes actividades e jogo, pois a criança no jogo aplica energia e tempo 

é uma actuação virada para a experiência, adquirir sempre mais conhecimento de si e dos 

outros. No jogo é a função que proporciona prazer e este aumenta com o domínio do mesmo. 

Domínio realização, êxito, são finalidades primeiras da nossa existência, tanto nas coisas 

pequenas, como nas coisas grandes, no jogo, no trabalho, nas relações humanas, nos 

empreendimentos objectivos, nas diversas fases da vida e na vida como um todo. É o querer 

ser capaz, que nos incita durante a vida. No jogo a criança não se limita a imitar os adultos, 

aproxima-se interiormente do mundo deste. 

“A vida é a melhor das sabedorias” (Pedro Strecht).» 

Questionário 81 «Eu dou apoio a um “Miguel” e ainda não conseguimos encontrar o lugar certo para ele, 

Instituição?!!! Inclusão como?!!!» 

Questionário 82 «Em primeiro lugar deve clarificar-se quais ao factores para que o Miguel tnha esse 

comportamento. 

Após essa clarificação importa intervir nas causas quer sejam familiares, escolares, os 

inerentes funcionamento neurobiológico do próprio aluno.» 

Questionário 83 N.R. 

Questionário 84 «Este texto contem apenas alguma informação sobre o Miguel na sala de aula aos 7 anos 

de idade e sobre a sua situação actual. Não conhecemos a sua história de vida até esta idade 

nem o seu nível de desenvolvimento. 

Parece-me que em primeiro lugar deve ser feita uma avaliação diagnóstica de toda a 

situação que envolve o Miguel. Esta avaliação deve reunir todos os técnicos que intervêm com 

o aluno e também os pais. 

Para dar qualquer passo em relação ao que fazer com o Miguel é fundamental saber: 

- A origem dos seus problemas de comportamento 
- O contexto em que ocorrem (quando, onde, com quem) 
- Que factores provocam esses comportamentos 
- A duração, frequência e intensidade desses comportamentos 
Por outro lado penso que o Miguel deve continuar a frequentar a Escola Pública e na 

minha opinião qualquer atitude a tomar deve ter sempre em conta o benefício para a criança e 
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nunca a conveniência dos adultos. Por esse motivo considero a sugestão da professora 

completamente errada. 

O Miguel não está adaptado a esta Escola nem integrado nesta turma, embora seja referido 

“que gosta da Escola”, esta não o interessa, não o motiva, não o envolve e não está preparada 

para dar resposta às suas necessidades.  

Parece-me importante começar o trabalho com este aluno, criando um ambiente que 

promova o seu envolvimento repensando assim: 

- Os aspectos físicos (estruturação do espaço e materiais, organização de rotinas e 

actividades diárias). 

- Os aspectos sociais (a estruturação das relações, o nº de crianças, proximidade e 
interacção com crianças e adultos). 

- Aspectos do currículo e metodologia (regras com explicação, instrução directa, 
escolha de tarefas...) 

- O apoio à família capacitando-a para lidar com problemas de comportamento, 
ajustando o ambiente, criando rotinas, mudando de atitudes, utilizando reforços... 

Penso que não será difícil convencer a professora que o Miguel tem apenas 7 anos e alguns 

problemas de comunicação/comportamento, tem todo o direito de frequentar a escola regular e 

que é “à escola que compete procurar a resposta que melhor responda às suas necessidades”, 

evitando assim comprometer o seu futuro pessoal e escolar para sempre.» 

Questionário 85 « Esta síntese referente ao “Miguel”, não tem indicadores que considere suficientes de 

forma a poder transmitir uma opinião concreta e precisa. 

Não tem dados referentes às capacidades cognitivas do “Miguel” para poder delinear um 

encaminhamento e mais especificamente um programa a seguir. 

Se o Miguel esta no 2º ano de escolaridade com 7 anos, parece-me que é um caso onde não 

houve necessidade de pedir adiamento de matricula em virtude de, hipoteticamente, haver 

algum atraso de desenvolvimento global. O historial (escolar ou clinico é desconhecido) 

Se é uma criança com capacidades cognitivas de acordo com os seu nível etário, ou não, 

parece-me que deve acompanhar o grupo onde está inserido, começando por estabelecer 

orientações dentro e fora da sala, a nível pessoal, social  e de estabilidade emocional. Poderia, 

paralelamente, ter necessidade de apoio clinico para iniciar a 1ª fase para melhorar a sua 

segurança, a sua estabilidade física e emocional e resolução dos seus conflitos. 

No que se refere à opinião da professora da turma... “escola Especial”... especialistas que 

ensinem convenientemente”, é desconhecedora da realidade. Nas escolas há professores 

especializados que saberão elaborar um programa e pô-lo em prática e fazer os 

encaminhamentos que julguem convenientes para melhor responderem `a situação 

apresentada. Existem protocolos, ou poderão ser criados (caso ainda não existam) com 

serviços sociais, de psicologia ou de saúde para atendimento e acompanhamento dos casos 

mais graves. Todas as crianças têm o direito à oportunidade na sociedade em que vivem. 

=A ESCOLA DEVE SER INCLUSIVA=» 

Questionário 86 «Se eu fosse professora de apoio desta escola, primeiro ouviria os diversos intervenientes e 
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faria perguntas que me esclarecessem das razões possíveis das alterações comportamentais  do 

Miguel. 

Sugeriria observação na sala de aula, no sentido de analisar os antecedentes e as 

consequências de tais comportamentos e as diversos  razões que estarão a reforçar o 

comportamento do Miguel, de modo a alterar alguns desencadeadores e reforços após as 

agressões e os comportamentos do Miguel que desejaríamos modificar. 

Depois desse estudo e da sensibilização para ele na referida reunião, também diria que 

cabe à escola tentar resolver estes problemas, procurar e estudar conjuntamente com todos 

intervenientes (pais, psicólogo, profºs e eventualmente algum outro técnico exterior à escola) e 

resolver ou tentar resolver a situação. Não aceitaria o encaminhamento como melhor solução, 

à priori, e acredito que reunindo os saberes e as informações de toda a comunidade educativa, 

sobretudo os que mais de perto conhecem e trabalham/brincam com a criança haveríamos de 

encontrar as razões e os precipitantes destes comportamentos. Não me é totalmente repugnável 

que houvesse necessidade de uma intervenção farmacológica, caso fosse pertinente, mas o 

Miguel seria sempre acompanhado pela professora de apoio e psicóloga que conjuntamente 

com a professora titular da turma, traçariam um programa de intervenção, centrado na turma e 

no Miguel para a modificação cognitiva/comportamental do Miguel.» 

Questionário 87 «Considero que não é necessário o Miguel ir para uma escola de Ed. Especial. Não é 

excluindo que eliminamos o problema é iluminando-o que o poderemos resolver percebendo 

os seus contornos. Entendo que as escolas de ensino especial existem para situações profundas 

em que os meninos(as) não retiram do contacto com os outros benefícios para si, porque as 

suas nee passam por recursos técnicos humanos e materiais muito específicos que uma escola 

pública será difícil proporcionar. Relativamente ao Miguel entendo que seria benéfico 

compreender as suas diferentes manifestações comportamentais nos diversos contextos que 

cruza bem como com os seus pares e adultos, tentando compreender em que tempo, local e 

relação ocorrem esses comportamentos. Para isso será necessário elaborar registos ou 

aproveitar as referências que já existem para perceber algumas pistas. Entretanto será 

importante conter estes comportamentos – contratos comportamentais poderão ser uma 

estratégia quer na escola, quer em casa, quer com os amigos.  Organizando gradualmente a sua 

forma de se relacionar com os outros. Outra estratégia possível poderá ser a “justiça 

retributiva” a titulo excepcional para que possa sentir em si a dor física que causa no outro, 

sendo que é o outro que lhe devolve a agressão. Em seguida dialogar sobre formas, modelos 

de relação, estendendo esse diálogo aos pais e ao pequeno e grande grupo. Outra estratégia 

possível relativamente aos gritos é dar tempo reforçando a necessidade de não falarmos alto, 

tendo sempre a professora uma atitude afectuosa mas firme. Outra estratégia possível será 

durante algum tempo condicionar a companhia da Marta só a situações de bem estar. Outra 

estratégia possível poderá ser dar tempo a todos para aliviarem a ansiedade e perceberem que 

aquele menino está a pedir ajuda  de um modo inadequado para nós e para os outros e só tem 

sete anos e educar é acolher, conter, organizar e viver. 
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“Todos os aprenderes partem da vontade de desvelar segredos e encontrar tesouros”... 

                                                                                 Emílio Salgueiro» 

Questionário 88 «Penso que o Miguel não deverá ir para uma escola de Educação Especial.» 

Questionário 89 «Teria que conhecer muito bem a problemática da criança, trabalhar com ela e conhecê-la 

para me poder pronunciar.» 

Questionário 90 «O Miguel tem que aprender a viver em sociedade, por isso deve continuar na escola. 

Primeiro vamos ”ver” porque é que ele tem este comportamento. Temos de ir à “raiz do 

problema”, todos em conjunto, têm que encontrar estratégias para trabalhar com o Miguel. 

Todos têm que actuar da mesma forma ou seja, utilizar a mesma estratégia na educação deste 

aluno. Isto, se o problema estiver no aluno, porque provavelmente, estará na família do 

Miguel. Aí tem que haver da parte da psicóloga, um trabalho muito específico, dependendo do 

tipo de problemas que a família apresente.» 

Questionário 91 «Só costumo dar o meu parecer depois de lidar pessoalmente e , durante algum tempo com 

as situações.» 

Questionário 92 «O Miguel deve permanecer na escola beneficiando de acompanhamento psicológico 

regular que deve estender-se à família. Poderá ser encaminhado para uma actividade física 

reguladora da sua agressividade como, por exemplo, o Karaté. A professora de apoio poderá 

assumir o papel de professor tutor e realizar-se um contrato pedagógico com o Miguel com 

“prémios” e “castigos” aceites por ele e com as regras claramente definidas. A intervenção ao 

nível da família deve incluir a criação de regras claras de funcionamento e a aceitação do 

contrato elaborado por todos os intervenientes mencionados.» 

Questionário 93 « O Miguel é uma criança que manifesta a sua carência afectiva através de um 

comportamento agressivo. A escola deve tentar, por todos os meios ao seu alcance, ajudá-lo. O 

aluno deve ser referenciado na Comissão de Protecção de Menores. Deve-se procurar ajuda 

através da equipa de saúde escolar para que o aluno seja encaminhado e receba apoio por parte 

de um psicólogo. As actividades devem ser bastante diversificadas.» 

Questionário 94 «Perante os dados apresentados “O Miguel” é uma criança carente afectivamente e que 

revela essa carência e instabilidade emocional através do comportamento oposto, a 

agressividade. É uma forma de chamar a atenção, de pedir ajuda, apesar de não o fazer da 

forma mais agradável para o grupo e para o resto da comunidade escolar. Não sou defensora 

de que um aluno com estas características deva ir para uma Escola de Educação Especial. 

Acho que a escola deve tentar todos os meios ao seu alcance (e que por vezes são poucos e 

insuficientes) para o ajudar. Deve em primeiro lugar e após esgotadas as soluções 

referenciadas com os outros intervenientes, ser referenciado na Comissão de Protecção de 

Menores através de um relatório elucidativo e pormenorizado sobre o seu comportamento . 

Em segundo lugar pedir auxílio à equipa de saúde escolar para que o Miguel possa beneficiar 

de um acompanhamento psicológico semanal e por último que é sempre o primeiro passo é o 

diálogo constante e permanente com o aluno. E também diversificar o mais possível as 

actividades escolares. Recorrer ao lúdico e ser o mais motivador possível.» 



 

 95 

Questionário 95 «Bem, num primeiro impulso é dizer não sei, mas... Talvez pensar, numa primeira etapa, 

em promover um professor de apoio para trabalhar em parceria com o professor titular da 

turma ao longo, e sempre, do próximo ano lectivo. Depois promover uma reunião com os 

pais/encarregados de educação, professor da turma, professor de apoio, conselho pedagógico e 

psicóloga, e realizar um plano de acção conjunto que poderá ser feito por período. Sugerir 

talvez o acompanhamento psiquiátrico do aluno. Pode ser que, com este esforço conjunto e 

sem sair do grupo onde está inserido, o aluno possa gradualmente modificar. Assim será no 

seu ambiente e naquilo a que está habituado que a intervenção é feita, não chocando nem 

mudando o ambiente radicalmente. O aluno terá sempre referências familiares, podendo estas 

funcionarem como exemplos/reforços para os “bons” comportamentos. No entanto, se através 

da reflexão, de cada etapa ou no final de um período, concluir-se que não há evolução então 

pensar-se-ia na integração do aluno numa instituição que lhe fosse mais adequada.» 

Questionário 96 N.R. 

Questionário 97 «Parece-me que hoje os problemas de comportamento são uma preocupação constante nas 

nossas escolas e nas famílias. O que me parece importante é que antes de proceder ao envio de 

um aluno para uma instituição devemos procurar formas de disciplinar os seus 

comportamentos  através de um conjunto de actividades que o levem a um  padrão de 

comportamento aceitável. Essas actividades devem promover: a socialização, a maturidade 

pessoal, a interiorização de valores morais e a sua segurança emocional. 

Parece-me que os castigos duros e abusivos levam à revolta e a atitudes cada vez mais 

extremadas. Provavelmente a primeira coisa a fazer é procurar as acusas da indisciplina do 

Miguel e a escola deve verificar se não está também a contribuir para essa indisciplina. Se 

assim for deve repensar a sua actuação. Melhorar a relação/comunicação professor/aluno é 

essencial. 

A família deve também encontrar causas para tais problemas e a comunicação com a 

escola, para que todos em conjunto consigam superar dificuldades é da maior importância. 

Algumas medidas a tomar poderão ser: 

- motivar o aluno para cumprimento de regras 
- substituir algumas tarefas por outras equivalentes, mas que sejam do agrado do aluno 
- fazer jogos de grupo promovendo o bom relacionamento entre todos 
- utilizar formas diversificadas de abordar as áreas programáticas de forma a serem 

mais motivadoras 
- utilizar diversos suportes de transmissão da informação 
- manter os grupos ocupados e responsabilizar os alunos (nomeadamente o Miguel) 

atribuindo tarefas específicas e verificar o seu cumprimento 
- fomentar uma relação professor/aluno menos autoritária e mais flexível 
- diversificar os espaços onde as aulas se processam 
- utilizar o reforço positivo 
- estabelecer contratos que identifiquem os comportamentos a corrigir pelo aluno, no 

sentido de o responsabilizar e desenvolver uma disciplina interior 
Muitas das actividades sugeridas poderão ser continuadas no seio da família (é de extrema 

importância que o sejam). Sem se tentar modificar o comportamento, sem tentar intervir não 

se pode justificar a segregação de uma aluno.» 
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Questionário 98 «Eu penso que a solução para o Miguel não será o encaminhamento para uma escola de 

Educação Especial. 

O Miguel, com o seu problema comportamental, está a precisar de uma forma muito 

particular do apoio e da atenção dos professores. 

Assim, o professor do apoio educativo deve acompanhá-lo o maior número de horas 

possível, uma vez que supostamente, o professor do regular tenha um elevado número de 

crianças na turma. 

Deve ser reforçado o trabalho de equipa (pais, professores e psicólogos), é indispensável 

uma colaboração estreita entre os pais e os professores. Devem ser programadas sempre 

conjuntamente tarefas e estratégias especiais de ensino. Devem ser dadas aos pistas de 

intervenção. Devem ser definidas regras em conjunto (a aplicar em casa e na escola).» 

Questionário 99 N.R. 

Questionário 100 «É difícil pronunciar-me sobre uma caso que não conheço. É fundamental conhecer a 

criança e a sua situação familiar, para poder compreender o porquê do seu comportamento. 

Depois de analisada toda a sua situação, a escola do Ensino Especial seria o último 

recurso. Todos os elementos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem do Miguel 

deverão tentar arranjar estratégias para o ajudar.» 

Questionário 101 «Com tantos recursos humanos e com pais a colaborarem não se entende as razões da 

continuação da agressividade. 

Por outro lado o texto tem informações pouco esclarecedoras e até “estranhas”. Como é 

que a Marta sendo uma amiga muito especial de Miguel, continua amiga se a comunicação 

entre eles só se faz através da agressão. Será que a Marta também precisa de intervenção??? 

Ou a palavra amiga tem outra interpretação??? E o Jardim de Infância do Miguel, como foi? 

Não me parece possível analisar esta situação apenas com estes elementos, muito menos 

resolvê-la.» 

Questionário 102 «O aluno deve continuar com os seus pares/turma até porque há uma proximidade do seu 

nível etário em relação ao seu ano de escolaridade. É necessário diagnosticar as problemáticas, 

encaminhando-o para uma avaliação pelos Técnicos de Saúde Escolar. 

O aluno deve ser integrado numa turma, de preferência no seu grupo/turma, com Projecto 

Curricular que contemple a adaptação do processo educativo ao seu perfil de aprendizagem. É 

necessário assegurar a sua maior participação nas actividades do grupo/turma e um maior 

envolvimento dos pais nas metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares e 

transdisciplinares elaboradas pelos técnicos, professor do aluno e professor de apoio 

educativo. É preciso assegurar na escola, com os seus pares, um ambiente estruturado, 

proporcionador de segurança e significativo para a criança.»  

Questionário 103 «Para que se possa intervir neste aluno necessitamos conhecê-lo mais profundamente (a ele 

e aos seus ambientes de aprendizagem). 

Há que avaliar o seu ambiente escolar: 

       - Organização do espaço/tempo, objectivos, critérios de avaliação, adequação à NGE, os 
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recursos materiais e pessoais, o seu professor (formação, disponibilidade...) 

      Há que avaliar a sua sala de aula: 

        - Aspectos físicos e ambientais, recursos materiais pessoais, programação, métodos de    

trabalho, actividades, relações que se estabelecem, modos de ensinar... 

 Há que avaliar o seu ambiente familiar: 

   - A família e os seu envolvimento social próximo. 

   - A família e a criança. 

   - A criança na sua família. 

 Esta avaliação poderá levar-nos a verificar que há, por exemplo dificuldades na atenção, 

nas relações e capacidades sociais, no seu desenvolvimento emocional, no controlo do seu 

comportamento, nas estratégias para prender. 

Teremos de implementar um Plano Educativo Individual. 

Ex.: Atenção ------> Aumentar a capacidade ----- > Adequar a aprendizagem ao seu 

                                  de percepção e atenção             nível de competência 

    Estratégias ----- > Expressar as suas           ----- > Dar reforço positivo ao espaço 

para aprender            emoções, sentimentos               e aos sucessos 

    Controlo do ---- >  Expressar-se oralmente ----- > Dar instruções de forma clara, 

                                   com bom vocabulário e            ap............................................. 

                                   frases correctas 

                                    

                                   Desenvolver-se numa    ----- > Sistematizar as tarefas. 

                                   situação educativa clara 

                                   e estruturada                            ... 

Depois de algum tempo de aplicação do Plano Educativo Individual a avaliação que a sua 

professora faz já é diferente. Havia era que se reflectir sobre o caso e tomar as medidas 

adequadas e não segregar.» 

Questionário 104 «A agressividade do Miguel tem de ter uma razão, que aqui não é explicitada. Tal situação 

leva-me a reflectir também, levando os outros elementos a fazê-lo comigo, nos objectivos do 

encaminhamento para uma “escola de Educação Especial”. 

O objectivo nº 1 será o de: 

- “Normalizar” o comportamento do Miguel? 
Se esse for o objectivo essencial, (e não apenas o de nos livrarmos do problema) devemos 

também ter em conta que:  

Se as crianças aprendem por “imitação” como pode o Miguel melhorar as 

suas atitudes e comportamentos com os outros num local onde naturalmente 

os comportamentos são todos eles com patologia anómala? 
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Será que para essa normalização, numa criança com 7 anos de idade não é muito melhor a 

convivência com os seus pares (vizinhos e amigos do mesmo grupo etário)? 

Há pois que procurar a razão dessa agressividade gratuita e tentar utilizar percursos de 

prevenção por um lado e comprometimento em actividades sistemáticas e diversificadas que o 

motivem ocupando-o de tal forma que, de forma gradual vão combatendo a reacção agressiva. 

Parece-me ser este o caminho mais sensato e nunca o encaminhamento para uma 

instituição. Esta é apenas uma sugestão, se não resultar há que tentar outra ou outras mas 

sempre na escola» 

Questionário 105 «Primeiro observar psicologicamente o aluno para apurar as causas do seu 

comportamento.» 

Questionário 106 «Como professora de apoio a minha experiência é pouca porque é a primeira vez que me 

encontro nesta situação. Como professora acho que tentava resolver a situação através do 

diálogo. Fazendo ver ao Miguel que se ele gosta da Marta não pode magoá-la, porque ao 

bater-lhe está a fazer com que a Marta deixe de ser amiga dele. 

A professora de apoio deveria disponibilizar mais tempo para o Miguel tentando perceber 

o porquê de ele mostrar a sua amizade através da agressão. 

Mostrar ao Miguel, através de actividades lúdicas, que a amizade é muito importante e que 

ele deve tratar bem os amigos. 

O psicólogo deve também realizar actividades com o Miguel e a turma de modo a 

controlar ou diminuir as suas atitudes agressivas. Trabalhar o Miguel no grupo turma, com a 

colaboração dos pais e de todos os técnicos.» 

Questionário 107 «Julgo haver necessidade urgente de um bom acompanhamento psicológico, que o menino 

faça uma boa consulta de pediatria e que haja uma intervenção/acompanhamento na família.» 

Questionário 108 «Em primeiro lugar, é necessário fazer um bom acompanhamento a nível psicológico ao 

aluno e à família. E haver uma intervenção de uma Assistente Social. 

O aluno deve continuar na mesma escola, a qual deve funcionar como um todo (ajuda de 

outros professores, conselho executivo, auxiliares) porque os casos problemáticos devem ser 

assumidos por todos e não só pelo docente da turma. 

Também deveria ir a uma consulta de pediatria.» 

Questionário 109 «”Migueis” há-os infelizmente em quase todo o lado. “Empurrar” o Miguel para uma 

escola de educação especial não é resolver a situação, é passar o problema para outras pessoas. 

O Miguel não é uma criança deficiente e mesmo que o fosse ele tinha o direito de estar 

incluído numa escola para crianças ditas normais. Talvez se devesse começar por valorizá-lo, 

estimulá-lo quando faz algo de correcto e se ele faz algo de errado, castigá-lo e fazê-lo ver que 

assim não poderá continuar, e sobretudo impor-se-lhe regras, porque para mim todas as 

crianças precisam de regras para que um dia mais tarde sejam cidadãos com futuro e que se 

possam vir a integrar da melhor forma na sociedade e que saibam transmitir essas mesmas 

regras a terceiros. 

Mas, é claro que falar é fácil; difícil é aguentar crianças que muitas vezes são mal 
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educadas porque a educação não faz parte da família de onde provêm, porque a educação deve 

vir detrás. 

Mas, o nosso dever é ensinar e também continuar ou iniciar (no caso de não haver) a 

educação, e há que aguentar porque nunca ninguém nos disse que o mundo é perfeito.» 

Questionário 110 «Lamentando não poder contribuir com uma opinião para resolver esta situação, pois teria 

que fazer observações directas, assim como conhecer melhor tudo aquilo que diz respeito ao 

Miguel.» 

Questionário 111 «Eu convenceria que a situação se resolve com afecto, estímulos, desenvolvimento da 

auto-estima. 

Primeiro teria que saber de onde vem a sua agressividade e fazer uma observação, para 

poder trabalhar correctamente com o Miguel e poder integrá-lo no grupo.(mas fazendo 

entender ao Miguel que ele é que terá que traçar o seu projecto de integração e inclusão). Cabe 

assim ao professor criar o meio envolvente.» 

Questionário 112 «Primeiro começava por observar o Miguel dentro e fora da sala de aula. Conversava com 

os pais e o Miguel para tentar descobrir as possíveis causas dos comportamentos agressivos, e 

tentava resolver os problemas geradores dessa agressividade. Ao mesmo tempo tentava dar 

apoio à professora para encontrar a melhor atitude/forma de ajudar o Miguel. 

Também em conjunto com a psicóloga e os pais procurava ajudar o Miguel. 

Conforme a evolução comportamental assim seria a atitude a tomar.» 

Questionário 113 «Na minha opinião acho que deve ser feito um levantamento de necessidades bem como 

um diagnóstico ao Miguel a fim de tentar identificar as causas dos comportamentos 

inadequados do aluno. 

Penso não ser a Escola de Educação Especial que irá resolver os problemas, mas sim uma 

Escola onde o Miguel se sinta bem e onde lhe sejam criadas oportunidades para o ajudar  a 

melhorar os seus comportamentos. 

Deverão ser identificadas áreas fortes e áreas fracas do aluno. 

Criar oportunidades para melhorar a sua auto estima e auto imagem. 

Desenvolver o sentido de competência e responsabilidade. 

Recompensar comportamentos adequados. 

Recorrer a reforços positivos. 

Criar na sala um ambiente bem estruturado. 

Dar instruções claras e concisas. 

Acredito na Declaração de Salamanca: 

«“... as escolas regulares devem ter uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 

encontro das suas necessidades... constituem os meios mais capazes para combater as atitudes 

discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, constituindo uma sociedade 

inclusiva e atingindo a educação para todos...”» 

Termino com o seguinte pensamento: 

“Não o empurres pela janela, ajuda-o a descer um degrau de cada vez”.» 
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Questionário 114 «O Miguel está integrado na escola; e em casa? Como se processa a relação pais/filho? 

Será que o ambiente familiar estará bem estruturado. 

Em meu entender a criança deverá ser acompanhada psicologicamente e porque não os 

pais também? 

Deverá haver um trabalho conjunto de parceria entre os pais, professora, psicóloga e aluno. 

Dar-lhe reforço sempre que haja algum progresso.» 

Questionário 115 «- Devem-se arranjar estratégias que cativem o aluno para as actividades escolares. 

- Tentar descobrir as razões que estão por detrás dos comportamentos agressivos. 
- Procurar minimizar os problemas junto dos técnicos competentes (psicólogo, técnica 

de segurança social). 
- Manter o aluno integrado na turma.» 

Questionário 116 «Falta de dados para responder à questão: 

� idade do aluno 
� Só tem problemas emocionais? 
Contudo, deveria procurar saber que interesses tem esta criança e partir daí tentar motivar  

o Miguel para a escola. 

Se o Miguel for uma criança com mais de 13 anos, poderia encaminhá-lo para o programa 

T.U.A. No entanto, tentaria descobrir o motivo de tal comportamento, trabalhando em grupo 

com todos os intervenientes.» 

Questionário 117 «Estar numa escola pública ou numa Escola de Educação Especial depende muito 

especificamente do grau e complexidade da problemática que caracteriza o Miguel. 

Tendo em conta a descrição do texto e se eu fosse professora de apoio do Miguel iniciaria 

o meu trabalho com o objectivo de estabelecer grandes laços afectivos com ele de modo a 

ultrapassar os desequilíbrios emocionais que parecem caracterizá-lo.» 

Questionário 118 «Sugestões: 

Actividades a pares - 1º com a professora de apoio 

                                - 2º interpares - colegas 

Diversidade de actividades com os colegas mais íntimos como a Marta. 

Elaboração de jogos de comunicação no sentido de perceber o que “vai mal” que 

desagrada/agrada esta criança. 

Procura de criação de um sistema/código de comunicação entre a criança e a professora. 

Após construção d código de comunicação, criar diversidade de actividades de modo a 

construir laços afectivos de comunicação. 

Observação/registo/discussão de resultados. 

Não havendo alterações comportamentais sugestão de reunião inter profissionais, 

elaboração de relatório. 

Posteriormente reunião com os encarregados de educação no sentido de captar quais as 

expectativas e formas de actuação destes no espaço fora do ambiente escolar. 

Discussão de diversas propostas de actuação possível na escola e “fora” no sentido de 

proporcionar melhor “bem-estar” da criança. 

Após ponderação entre todos estes intervenientes no processo formativo do Miguel seria 
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tomada proposta de actuação.» 

Questionário 119 «Não entendo que o Miguel possa ser um aluno com necessidades educativas especiais e 

por isso não necessita de trabalho realizado pela professora de apoio em Educação Especial. 

Entendo que é um aluno que necessita de ser motivado, acarinhado e que necessita de uma 

aprendizagem que incida mais na aquisição de comportamentos sociais e ser apoiado neste 

sentido por uma técnica neste assunto.» 

Questionário 120 «Penso que é necessário fazer ao Miguel uma avaliação psicológica, ver o porquê desta 

agressividade, qual o meio familiar onde vive?..., para depois poder ser encaminhado para 

outras consultas de especialidade que o ajudem a conter, e eliminar os seus impulsos 

agressivos.» 

Questionário 121 «O Miguel poderá continuar na escola, no entanto, terá de fazer consultas em especialistas 

que o ajudem a conter, ou melhor, eliminar os seus impulsos agressivos. Caso esta terapia não 

resulte, o Miguel terá que ter sempre consigo (ou quase sempre) um professor que o 

acompanhe nas aulas e se possível no intervalo, a fim de o ajudar a controlar a sua 

agressividade.» 

Questionário 122  

Questionário 123 «Uma das estratégias é tentar descobrir as motivações do aluno e partir dessas actividades 

para outras. 

Outras estratégias: 

-  reforço positivo 

- valorização das conquistas feitas pelo aluno 

- diálogo frequente com o aluno, de modo a que ele analise e pense sobre as suas atitudes e 

levá-lo a tentar colocar-se no lugar do outro (colega). 

- diálogo com os Encarregados de Educação 

- reuniões com a participação de toda a comunidade educativa subordinadas ao tema 

“Indisciplina na sala de aula” 

- intervenção da Assistente Social no meio familiar, de modo a atenuar as implicações do 

mau ambiente familiar 

- acções de formação para pais e futuros pais sobre a “Psicologia da criança”, de modo a 

trabalhar os afectos de uma forma saudável. 

• Leitura do livro – “Inteligência Emocional” de Daniel Golman 
> leitura óptima para professores e pais, é um livro muito enriquecedor a nível pessoal e 

profissional.» 

Questionário 124 «Tentar utilizar estratégias adequadas aos gostos e interesses de cada aluno, valorizando as 

suas pequenas conquistas.» 

Questionário 125 «Tentar utilizar estratégias adequadas aos gostos e interesses de cada aluno, valorizando as 

suas pequenas conquistas.» 

Questionário 126 «Tentar descobrir as motivações do aluno e tentar utilizar estratégias adequadas aos gostos 

da criança em causa; valorizar as suas tarefas, e as suas pequenas conquistas.» 
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Questionário 127 «O meu discurso seria a favor da inclusão e contra a sua saída do ensino regular, focando a 

legislação em vigor, dando exemplos da situação idênticos. 

A seguir, a intervenção só seria possível conhecendo melhor o aluno e apurar a 

problemática a fundo (elementos dados são insuficientes).  

Questionário 128 «Primeiro procurar ajuda de especialistas para ver qual o problema do Miguel e aplicar o 

devido tratamento. Se isso não resultar a minha opinião é que a criança deve realmente ser 

encaminhada para um estabelecimento de E.E. 

É verdade que se deve evitar isso até esgotar todas as possibilidades de inclusão mas penso 

que a situação das outras crianças deve ser salvaguardada. Muitas vezes são as grandes 

prejudicadas.» 

Questionário 129 «Penso que é importante que o Miguel continue a frequentar uma escola de ensino regular, 

pois é fundamental para a formação da sua personalidade que ele frequente e conviva com um 

ambiente o mais normalizado possível. Contudo, para que esta situação aconteça é 

fundamental que haja um trabalho de equipa entre todos os intervenientes envolvidos.» 

Questionário 130  

Questionário 131 «A escola deve reger-se pelo princípio “rejeição zero”. 

Deverá haver por parte da comunidade pedagógica da escola um procedimento no sentido 

de criar condições para que o Miguel cresça e seja uma criança com um comportamento 

correcto. 

A professora de E. Especial deverá ajudar a gerir os conflitos na sala de aula e nunca 

encorajará uma escola não Inclusiva. 

A professora da E. Especial deverá ser uma acérrima defensora de uma Escola Inclusiva 

onde toda a criança seja respeitada e seja encorajada a aprender até ao limite das suas 

capacidades. 

Independentemente das suas características e necessidades todos os alunos deverão ser 

inseridos na Escola regular.» 

Questionário 132 «Pessoalmente e auto proclamando-me uma defensora da integração da criança com 

NEE’s (sempre que possível) na escola regular, para fins académicos e sociais, defenderia 

neste caso, a continuação do Miguel na escola onde está. 

Parece-me poder afirmar pela experiência que tenho no Ensino Especial que o facto de a 

criança ser colocada numa escola de Ensino Especial não progride mais rapidamente, além de 

me parecer que a integração da criança na escola regular exerce sobre ela um efeito mais 

positivo (auto conceitos mais positivos ganhos sociais relevantes...) que na escola de Ensino 

Especial. 

Não sei que tipo de actuação ou estratégias já foram implementadas para tentar superar ou 

minimizar os comportamentos agressivos do Miguel. 

Parto do princípio que apenas se limitaram à observação desses comportamentos. 

Então há que experimentar, há que implementar um sem número de estratégias (sempre em 

colaboração e cooperação com todos os intervenientes no processo educativo da criança) tendo 
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em vista a promoção e aquisição do comportamento desejado. 

As estratégias a implementar poderão passar por 3 componentes básicas: mediação, 

controlo do comportamento e programa educativo adequado. 

A mediação poderá permitir regular a impulsividade e o comportamento motor. 

Programas de controlo do comportamento que promovam a auto disciplina, tendo por parte 

do aluno a compreensão clara dos resultados que com ele se pretende atingir. 

Programas educativos adequados onde o professor deve identificar os pontos fracos e os 

pontos fortes do aluno e com base nestes, ajudar a desenvolver e a melhorar a sua imagem 

(através da compreensão, encorajamento, do elogio...). 

Recompensar por um lado comportamentos adequados e ignorar por outro 

comportamentos inadequados conduz à diminuição de comportamentos não desejados. 

Determinar objectivos, facultar ao aluno lista em que se pode verificar os resultados do 

comportamento desejado e estes serem recompensados com coisas que o aluno valorize. 

Para concluir diria que a actuação do professor na sala de aula tem de ser reestruturada em 

função da heterogeneidade do seu grupo, no que diz respeito aos saberes já adquiridos, às suas 

vivências, necessidades e interesses, numa perspectiva de pedagogia diferenciada em relação 

ao mesmo grupo e no mesmo espaço.» 

Questionário 133 «Para comportamentos disruptivos como birras e agressões de qualquer tipo como os que o 

Miguel parece apresentar e, após uma análise funcional do dito comportamento, na minha 

opinião, a estratégia a seguir será procurar ensinar-lhe, formas de fazer frente a determinadas 

situações desencadeantes desses comportamentos, em suma, ensinar-lhe comportamentos mais 

ajustados e incompatíveis com aqueles. 

Segundo Ribes (in Cidad, 1986) 2o comportamento humano é fruto da interacção entre o 

indivíduo em desenvolvimento e o seu ambiente físico e social”. Em qualquer comportamento, 

sela ele adaptado ou inadaptado, actuam factores biológicos passados e presentes e as 

condições físico ambientais em que o indivíduo se desenvolve. 

Nesta óptica, o que interessa é analisar funcionalmente a conduta, não para etiquetar a 

criança mas sim para conhecer a forma, frequência e intensidade dos seus comportamentos 

disruptivos com o fim de aplicar um programa de intervenção que permita implementar 

comportamentos mais adaptativos. 

Como é sabido, em qualquer tentativa de ajudar é indispensável o apoio dos professores e 

da família. É indispensável uma “consistência congruente” (Velasco Fernandez, 1980) tanto 

em atitudes como em normas familiares. Evitar castigos físicos, ameaças e gritos enfim, seguir 

“uma política sistemática de regras explicitas costuma ser mais eficaz e menos frustante” 

(Safer e Allen, 1979). 

Segundo Bandura a aprendizagem social é importante; a criança apreende por observação e 

copia comportamento de modelos; assim, actuar com modelos positivos, dar reforço positivo 

tanto para secundar os esforços escolares como os de comportamento, interagir com 

professores, família e comunidade escolar será muito importante para a intervenção que se 
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propõe fazer com o Miguel». 

Questionário 134 «Os comportamentos agressivos que o Miguel apresenta tem que ter uma razão! 

- Como psicóloga já faz parte do processos, que tal tentar uma pedopsiquiatria? 
- Não há nada que o motive especialmente no ambiente escolar? Porque não 

desenvolver com ele actividades que o motivem mesmo que os colegas estejam a fazer 
outra coisa? 

- Em casa, como é o ambiente? Manifesta os mesmos comportamentos? Não virá daí o 
problema? 

Muitas vezes só se consegue “chegar” aos problemas dos nossos alunos por 

tentativas. Há que ir eliminando as várias hipóteses. 

Em conclusão, uma “Escola Especial” não me parece ser de todo a situação adequada a 

este caso.» 

Questionário 135 «Tentar compreender as necessidades da criança para melhor a ajudar numa mais adequada 

resposta a essas necessidades. 

Deve trabalhar no sentido de estabelecer uma boa relação com o aluno. A relação 

estabelecida pode ser consolidada através de atitudes simples tais como o elogio aum trabalho 

ou torná-lo mais interveniente e mais responsável na turma, por exemplo.» 

Questionário 136 «As informações fornecidas, em relação ao aluno, são poucas, deveriam de ter 

especificado mais qual era a sua situação. Mas posso sugerir que sejam feitos ateliers, em que 

se tenha em atenção as preferências do aluno.» 

Questionário 137 «Em primeiro lugar a informação que é dada é muito pouca.  

A criança tem alguma problemática comprovada clinicamente, associada a este tipo de 

comportamento? Está a ser acompanhada em consultas externas da especialidade em algum 

hospital? 

Como é o ambiente familiar e o interesse da família em relação ao problema do Miguel? 

Existem muitas questões que não se podem equacionar perante esta informação daí ser 

muito difícil e até quase impossível decidir seja o que for. 

Embora eu considere que o encaminhamento para uma escola de Educação Especial deva 

ser um dos últimos recursos, pois existem outras hipóteses possíveis e que devem ser tomadas 

em conta.» 

Questionário 138 «A informação fornecida não é suficiente e o quadro apresentado parece ser muito 

complexo. 

O comportamento da criança sempre foi o mesmo ou sofreu alterações? Em que altura? 

Como é o ambiente familiar e como é que os pais lidam com a situação? A criança tem 

professora de apoio a tempo inteiro ou só por algumas horas? Que estratégias já foram 

implementadas e qual o nível de sucesso? Para além do problema emocional/comportamental 

que outras dificuldades estão associadas? Qual o quadro clinico diagnosticado pela Psicóloga? 

Na minha opinião a exclusão do ensino regular é a última medida a adoptar depois de todas 

as outras terem sido esgotadas. 

A exclusão do ensino regular implica também a exclusão do meio/comunidade onde está 
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inserido e a perda de laços afectivos com colegas e vizinhos que frequentam a mesma escola e 

com quem se irá (muito provavelmente) relacionar em adulto. 

Penso ainda que qualquer intervenção deve ser iniciada junto da família e com a 

colaboração desta.» 

Questionário 139 «O comportamento agressivo e obsessivo do Miguel é bastante preocupante, visto tratar-se 

de uma criança de apenas 7 anos no seu 2º ano de escolaridade. Embora as suas atitudes 

ponham em risco a segurança e a integridade física dos companheiros (empurrou a Marta pela 

escada abaixo, apesar dela ser sua amiga especial), não deve ser integrado numa escola de 

Educação Especial. 

O Miguel precisa de ajuda médica e psicológica, a fim de serem diagnosticadas as causas 

dos distúrbios que apresenta, e poder ter o acompanhamento necessário. 

O estabelecimento de regras é muito importante, para que actuação de todos os 

intervenientes no processo educativo desta criança assente em pontos comuns.» 

Questionário 140 «1º. – Dialogar com os pais do aluno e com o Conselho Escolar sobre os aspectos positivos 

da continuação do Miguel na Escola; 

2º. – Propor que o Miguel integre a Escola de Educação Especial apenas em regime 

supletivo, de modo a beneficiar de um maior acompanhamento por parte de técnicos 

especializados. (A escola beneficiaria igualmente com o trabalho conjunto com essa 

instituição); 

3º. –  Delinear conjuntamente estratégias e actividades a realizar em sala de aula que 

contribuíssem para minimizar certos comportamentos agressivos; 

4º. - Encaminhar  o Miguel para observação e possível acompanhamento em 

pedopsiquiatria; 

5º. – Estruturar o horário de apoio de forma a acompanhar o Miguel diariamente (o tempo 

possível atendendo à realidade dos restantes alunos apoiados)» 

Questionário 141 «Sendo eu professor de apoio do Miguel, seguiria o mesmo caminho que a professora da 

turma teve. Reuniria todos os intervenientes do processo educacional do Miguel e tentaria 

chegar ao melhor caminho para este. 

Perante tal realidade penso que o melhor seria manter o Miguel na mesma escola, onde 

poderia ir aprendendo algumas regras de comportamento e sociais com os seus parceiros. 

Tentaria todos os meios possíveis para que o aluno tivesse outros apoios tais como, terapias 

individuais e de grupo, outras actividades extra-curriculares (hipoterapia), relaxamento em 

meio aquático. 

É de referir que o apoio dado a este aluno deveria se centrar nas relações com os outros, de 

maneira a que a sua agressividade de fosse diluindo.» 

Questionário 142 «Pela descrição, o Miguel é uma criança com problemas comportamentais, mas não é 

referida uma possível causa para os seus comportamentos disruptivos. Assim sendo, penso que 

deveria ser realizada uma avaliação precisa da situação para se perceber o que poderá estar na 

origem dos seus comportamentos desajustados e, a partir daí, que recursos poderiam ajudar a 
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colmatar os défices que porventura possam existir, sejam eles de natureza intrínseca ou 

exteriores ao Miguel. 

Só um trabalho planeado e conjunto de todos os intervenientes poderá ajudar o Miguel. 

A inclusão é um direito incontestável e, como tal, a escola do Miguel deveria reunir as 

condições necessárias para fazer face à sua problemática. Mas todos sabemos que a realidade 

não é bem assim e, portanto, o melhor lugar para ele é aquele onde existam os recursos 

necessários a uma intervenção adequada. 

Não basta legislar, é preciso que sejam criadas as condições para operacionalizar, caso 

contrário caímos no “faz-se o que se pode” e nem sempre o que se pode é o suficiente e o 

melhor.» 

Questionário 143 «O aluno não deve ser retirado da escola, nem do contexto da turma onde está integrado. 

Deve procurar-se que a turma seja reduzida. É necessário muito diálogo com o aluno no 

sentido de o fazer entender que o seu procedimento/comportamento não é o mais adequado. 

Necessita, pois, de muita ajuda por parte de outros técnicos, especialmente psicóloga e 

terapeuta ocupacional. Além disso, a família também necessita de grande ajuda para poder 

compreender e ajudar o Miguel. 

Também a escola, nomeadamente a professora da turma precisa de muito auxílio no 

sentido de poder estabelecer um diálogo com o aluno e os colegas e incentivando estes a 

ajudarem e compreenderem o Miguel nas suas atitudes menos próprias. 

O Miguel deve continuar em apoio educativo e todos os técnicos envolvidos devem 

procurar compreender e “solucionar” esta situação. 

Talvez o aluno necessite descarregar toda a sua energia e agressividade e seria também 

aconselhável a frequência e prática de uma actividade desportiva adequada ao comportamento 

do Miguel.» 

Questionário 144 «O Miguel é uma criança como muitas outras... É extremamente difícil saber ou opinar, 

sobre o que fazer, uma vez que não o conheço e apenas sei aquilo que aqui é relatado. 

Não gosto de encarar as crianças “carregando” expectativas negativas, pois acredito que 

estas lhes são logo transmitidas. 

Se o Miguel gosta de andar na escola, é porque se sente lá bem, portanto os seus 

comportamentos agressivos e obsessivos deverão ter outra razão de existência. 

Como professora de apoio educativo eu tentaria conversar com o Miguel e saber o que se 

tinha passado ou andava a passar, tentando compreender o porquê de tantos conflitos. Depois 

falaria com a professora titular da turma e com o encarregado de educação, para ver se estes já 

se tinham apercebido de alguma coisa, porque às vezes estes comportamentos (como empurrar 

a amiga pelas escadas abaixo) podem ter tido diversas e inúmeras razões para acontecer: uma 

pequena discussão em casa, o ter assistido a algum programa televisivo em que isso 

acontecesse, o estar cansado ou mesmo revoltado com o mundo exterior, o querer chamar a 

atenção e não saber como... 

A professora da turma deveria encarar esta experiência como enriquecedora e não deveria 
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demonstrar-se desesperada. Ela deveria tentar ver o que o Miguel faz bem e o que tem de bom. 

Através de brincadeiras, jogos e conversas poderia fazer sobressair o que de positivo existe 

nele e demonstrar (ao aluno e aos restantes colegas) que o Miguel consegue e é capaz de fazer, 

mesmo que seja algo de muito pequeno, o importante foi o esforço e o empenho com que o 

aluno o desempenhou. 

.Se por algum motivo não se esforçasse, tentaria perceber o porquê, será que lhe tínhamos 

exposto bem as coisas, será que ele tinha percebido o que tinha que fazer, será que o local era 

adequado e o tempo disponível era suficiente, será ...? 

Se eu fosse a professora de apoio desta escola tentaria manter o Miguel na mesma, pois se 

ele gosta de ir à escola é porque se sente integrado, se calhar ainda não teve tempo de baixar 

todas as barreiras que o rodeiam e de se dar a conhecer melhor. 

A sua transferência para uma Escola de Educação Especial não será benéfica, pois a 

integração, de que falei à pouco, iria iniciar-se novamente, agora que as suas acções e 

vontades já se encontravam em processo de mudança. O Miguel continuará a demonstrar 

comportamentos e atitudes pouco adequadas e agressivas, mas não deixará de ser uma criança 

que se sente feliz e alegre por estar inserido e integrado numa escola e por já ter feito uma 

amiga! 

Provavelmente, se o Miguel fizesse só coisas boas e demonstrasse um comportamento 

adequado, os intervenientes mencionados no texto (pais, presidente do Conselho Escolar, 

psicóloga, professora da classe e professora de apoio) não se reuniriam e transformariam as 

suas grandes vitórias em passos insignificantes e sem sentido. Assim, ao menos, irão 

conhecer-se e conversar!» 

Questionário 145 «No caso do Miguel, antes de se pensar, em transferi-lo para uma Escola de Ensino 

Especial, há que pensar em conjunto em estratégias pedagógicas que ajudassem a dar o seu 

melhor, a progredir tanto quanto lhe for possível.» 

Questionário 146 «  -  Avaliação médica/psicológica 

- Levantamento das necessidades e interesses do aluno 
- Planificação de actividades com o grupo onde o aluno possa participar. 
- Maior tempo de apoio educativo ou acompanhamento de auxiliar de educação 
-      Trabalho com os pais.» 

Questionário 147 «Por certo que não seria o encaminhamento para Instituição de E.E. 

De resto, só em contexto e em presença das variáveis que fossem influenciar a decisão, é 

que conseguiria ter uma opinião.» 

Questionário 148  

Questionário 149 «Falar com a criança e realizar com ela actividades diferentes de modo a mudar o seu 

comportamento . 

Pedir também a colaboração dos colegas dos professores, funcionários e pois.» 

Questionário 150 «Com o professor de apoio veria: 

1) – Qual o perfil da professora necessária para lidar com esta situação (se sim, o 
Miguel continuaria na turma, se não encontrar a professora com esse perfil); 

2) – No projecto curricular de turma incluiria as estratégias  a aplicar (estabelecidas em 
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conjunto com o psicólogo) para ir gradualmente adaptando e modificando o 
comportamento agressivo; 

3) – Far-se-iam reuniões regulares com a família, o psicólogo e a técnica de Serviço 
Social, de modo a ir avaliando a evolução da situação, pedindo inclusivé, a 
colaboração da família para aplicação de algumas estratégias comuns às aplicadas na 
escola; 

4) – Mobilizar toda a turma, no sentido de empreender a actuar de forma positiva com 
as crises do Miguel; 

5) – Envolver toda a comunidade educativa, no sentido de procurarem sempre ajudar 
pela positiva o Miguel (isolando-o quando das crises; ouvindo-o; não o tornando o 
herói das suas cenas); 

6) – O apoio educativo faria um trabalho indirecto com o Miguel e directamente com a 
professora, na planificação e avaliação/reflexão da situação;» 

Questionário 151 «O professor de apoio deve ser o operacional na resolução, através da mobilidade de 

informação, perante as diversas instituições que integram o ambiente escolar. 

Ser operacional implica que o professor de apoio detenha por trás uma organização 

estrutural e institucional que permita ter uma ajuda rápida, clara e precisa no diagnóstico de 

uma problemática. 

Em suma, ser amigo de costas largas. (será utopia?).» 

Questionário 152 «Em primeiro lugar trata-se de uma criança com problemas emocionais que certamente 

poderão ser contornados sem que o aluno necessite integrar uma escola especial. 

O trabalho pedagógico terá que partir dos centros de interesse deste aluno. 

- Organizar estratégias de intervenção em conjunto com todos os intervenientes 
educativos. 

- Responsabilizar o aluno com algumas tarefas/projectos. 
- Beneficiar de Apoio Educativo e Psicológico.» 

Questionário 153 «A situação apresentada não me parece ser uma “situação” para encaminhamento para uma 

escola de Educação Especial. 

Sugiro: 

- Trabalho com os pais 
- Contratos de trabalho com o aluno 
- Auto e retro avaliação no final do dia com o aluno e registo num caderno que vai para 

casa para conhecimento dos Encarregados de Educação 
- Grelhas de registo de comportamento 
- Reforço positivo em relação comportamentos acertivos 
- Colocá-lo a trabalhar próximo do professor da classe ou de apoio 
- Propor trabalho de grupo com a Marta 
- Responsabilizá-lo pelo material do grupo/turma (rotativamente claro) 
- Perceber quais as actividades que mais lhe agradam 
- Propor-lhe actividades/exercícios que desenvolvam a capacidade de 

atenção/concentração 
- Pedir a observação psicológica da criança.» 

Questionário 154 «Devem tentar alertar e sensibilizar todos os parceiros intervenientes no processo de 

ensino/aprendizagem para as vantagens pessoais e sociais que todos os jovens têm em integrar 

classes regulares.» 

Questionário 155 «1º. Ponto: retirar o Miguel de um meio que conhece minimamente, pode afectá-lo em 

termos de socialização futura 

2º. Ponto: cortar-lhe os fracos laços afectativos que possui, será prejudicial 

3º. Ponto: deve-se optar em termos de trabalho pela parceria professor regular - professor 
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de apoio 

4º. Ponto: motivar os intervenientes para a Escola Inclusiva.» 

Questionário 156 «Todos estes dados são um pouco vagos. É necessário perceber as relações com os colegas 

e os adultos, possivelmente esta criança necessita de um apoio de forma a reforçar as suas 

melhores capacidades.» 

Questionário 157  «1º) Trabalho com a família e psicólogo da escola para saber razão desses 

comportamentos agressivos. 

         2º) Dar-lhe tarefas de responsabilidade perante a turma. 

         3º) Ao mesmo tempo dar-lhe actividades estimulantes que incluam jogos de cooperação 

com os colegas da turma.»  

Questionário 158 «Não deve ir para nenhuma Instituição de Ensino Especial, mas sim em conjunto todos os 

envolventes encontrarem as melhores estratégias para que o Miguel pouco a pouco se consiga 

integrar na turma sendo aceite por esta.» 

Questionário 159 «Penso que uma relação positiva, quase diária de diálogo entre a professora e os pais, 

assim como uma terapia familiar poderiam ajudar este aluno a não ser apenas ele o sofredor da 

família, mas a que os problemas que nela existem possam ser solucionados. Um aluno é, quase 

sempre, um elemento de uma rede que é preciso trabalhar e tratar.» 

Questionário 160 «Na minha opinião, seria um pouco precipitado colocar o Miguel numa Escola de Ensino 

Especial. Penso que seria mais benéfico para o Miguel ficar na escola pública. 

Deste modo, propunha uma avaliação psicológica para tentar perceber quais os motivos 

que o levam a adoptar este tipo de comportamentos e em função desses resultados, arranjar 

uma estratégia de trabalho em parceria com os encarregados de educação e a professora do 

ensino regular. 

O Miguel deveria ir sendo “avaliado” frequentemente não só pelos professores como 

também pela psicóloga. No caso de não haver melhorias, assim pensaria na Escola do Ensino 

Especial. 

A conversa com a turma era também uma medida a adoptar na tentativa de se fazer um 

esforço de integração do Miguel.» 

Questionário 161 «Na minha opinião o Miguel deveria ser observado por psicólogos e por um médico. 

Depois de se saber de onde vem essa sua agressividade e de se saber a sua “problemática” é 

que se deveria tomar uma atitude e decidir então se deveria ir para uma escola de Educação 

Especial.» 

Questionário 162  

Questionário 163  «1º. – Considero e parto sempre do princípio que só em caso de excepção este aluno iria 

para estruturas especiais de ensino. 

2º. – Recorreria a todos os recursos da escola a fim de se disponibilizarem para um 
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despiste da problemática desta criança. 

3º. – O professor de apoio devia ter um papel importante em toda esta decisão cabendo a 

ele um papel de moderador e de pivôt em toda a situação.» 

Questionário 164 «Fazer um diagnóstico exaustivo da situação, com situações palpáveis tentar pôr em 

prática uma prática pedagógica adaptada, fazer ver aos intervenientes do processo de como 

pode ser bom para o Miguel e para os colegas o facto de ele, diferente, frequentar esta 

escola, não só para ele como para todos os outros alunos e comunidade, agora e no futuro. 

Planear com todos e incluir nesta fase também o Miguel, de modo a que ele “queira” ser 

igual aos outros.» 

Questionário 165 «1º.- Falar com a família, sensibilizando-a para a necessidade de ajuda que o Miguel 

solicita. 

2º.- Tentar que seja seguido pelas estruturas médico-psicológicas da comunidade, centro de 

saúde, etc.. 

3º.- Enquanto o 2º. ponto não é posto em prática, tentar estar o máximo de tempo possível 

com o  Miguel, para tentar compreender  e se possível evitar as causas que podem ser 

percursoras das crises de agressividade. 

4º.- Tentar promover o sucesso escolar (normalmente estes alunos têm “crises” porque se 

sentem alunos ignorantes) como factor facilitador da normalização dos comportamentos e 

promotor da auto estima. 

5º.- Tentar descobrir actividades em que o Miguel seja mais forte para o pôr como líder.»   

Questionário 166 «Penso que o Miguel deve continuar na escola. Todos os intervenientes no processo 

educativo do Miguel devem traçar um plano e encaminhar o Miguel para ajuda externa com o 

objectivo de compreender os problemas do Miguel e “fornecer” na escola o necessário para as 

necessidades do Miguel.» 

Questionário 167  

Questionário 168 «Não nos é dito quase nada sobre os comportamentos do aluno em casa e noutros espaços. 

Também não nos é dito nada sobre a fase de crescimento da 1ª. infância. Quais as atitudes, os 

comportamentos, situações clínicas ou emocionais vividas pelo aluno em determinadas alturas. 

O meio social em que o aluno vive. 

- Será apenas uma chamada de atenção? 
- Terá problemas auditivos? (Hipoacrisia) 
- Terá vivido algum momento que emocionalmente o tenha marcado?.» 

Questionário 169 «Não podemos esquecer os direitos de Marta nem os do Miguel e portanto há que tentar 

equilibrar a situação, tendo em conta que o afastamento do Miguel apenas beneficia uma das 

partes. 

Por vezes uma mudança de turma pode ajudar... Ou uma aproximação dos dois alunos no 

que respeita ao trabalho, cooperado na sala... 
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Com 7 anos, seria mais usual que o Miguel procurasse os outros meninos para jogar à bola. 

Porque é que ele procura a Marta? O Miguel tem irmãos? 

Como é que a professora está a lidar com a situação?» 

Questionário 170 «O Miguel apenas tem 7 anos, ainda está a tempo de aprender e cumprir regras. É preciso 

dar oportunidade à adaptação. Tem alguns amigos e uma muito especial, se os separam, a sua 

socialização que já não é boa será muito mais prejudicada.» 

Questionário 171 «Nas escolas de hoje, há sempre um “Miguel” que todos querem livrar-se e colocarem na 

tal Instituição. É verdade que os Migueis têm direito à permanência na escola e à preocupação 

dos responsáveis para que lhe encontrem respostas para resolver a sua agressividade e a uma 

melhor integração. Mas mais é verdade que os outros têm direito à aprendizagem em paz, sem 

interferências e sem que os perturbem. 

Também é verdade que os recursos das Escolas quase sempre se esgotam e sentem a 

impotência de poderem resolver da melhor forma esta problemática. 

Talvez, esteja na hora, de criar na escola outros recursos, talvez oficinas de ocupação e de 

outras respostas para estas dificuldades. 

Contudo os Migueis continuam a ser obrigados a ir para Instituições lúgubres, horrendas, 

onde se juntam uma boa molhada de NEE’s, e lá vão ficando com ou sem respostas 

adequadas. Está na hora de o M.E. perceber que há que criar escolas adequadas a todos e em 

formar professores predispostos para a diferenciação na classe e aceitar os “Migueis”.» 

Questionário 172  

Questionário 173 «Eu daria uma tarefa, ao Miguel, na sala de aula, onde ele se sentisse útil e importante. 

Todas as semanas reuniria-se o “Conselho de Turma” onde o Miguel seria o Presidente. 

Nesse Conselho seria feita uma avaliação sobre o comportamento de cada um. 

Realizar vários jogos, de forma lúdica, onde ele seria o chefe de grupo para fazer cumprir 

as regras e ele próprio ter de as respeitar.» 

Questionário 174 «Sugiro uma boa avaliação do comportamento do aluno, com registos sistemáticos. 

Seguidamente poder-se-á planear alguma estratégia.» 

Questionário 175 «Na minha opinião em 1º. lugar é necessário saber o que se passa realmente com a criança. 

Desta feita é fundamental ouvir os pais no sentido de nos (eu e a escola) dar pistas sobre o 

ambiente em casa e o relacionamento dos mesmos com os seus educandos. É também 

necessário conhecer o seu trajecto escolar e familiar. Independentemente do tipo de problema 

que o aluno tenha a escola deverá apresentar tos os recursos para conseguir minimizar os 

problemas que ele aparenta ter. Assim sendo, eu como professora de apoio educativo auto 

propunha-me para lhe dar apoio e pediria a total colaboração da família e conselho escolar.» 

Questionário 176 «É importante perceber as razões que levam a estes comportamentos. Possivelmente estará 

a atravessar uma fase de desiquilíbrio que poderá ter a sua origem em casa. Será importante 

reunir com os pais, tentar perceber o que se passa e se necessário criar uma parceria com um 

pedopsiquiatra da zona de influência da escola e em conjunto delinear estratégias que 

contribuam para melhorar a situação.» 
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Questionário 177 N.R. 

Questionário 178 N.R. 

Questionário 179 N.R. 

Questionário 180 «A comunidade educativa e a família têm primeiro que perceber o que provoca este 

comportamento do Miguel. Só a partir daí podem delinear estratégias a adoptar. De qualquer 

forma, a professora de apoio e a psicóloga podem ajudar o Miguel a ter um comportamento 

mais assertivo.» 

Questionário 181  «Deverá existir um trabalho com a família por forma a apoiá-la, sendo possível uma 

uniformidade de atitudes. 

Por outro lado, deverá ser traçada uma estratégia de intervenção ao nível de conteúdos. 

O programa deverá ser motivador para todo o contexto escolar, com actividades que 

interessem o aluno. Poder-se-á eventualmente recorrer à comunidade envolvente, por forma a 

proporcionar ao aluno, actividades extra curriculares que ocupem o seu tempo livre.» 

Questionário 182 «Eu penso que, esta criança como outra qualquer deve realmente ser alvo de uma 

observação de especialistas para além da escola, e todos em conjunto devem tentar encontrar o 

melhor caminho para gerir esta situação. 

Entre os professores, auxiliares pais e técnicos e com o devido acompanhamento 

psicológico da criança, tentar integrá-la o melhor possível dentro das regras de socialização da 

escola.» 

Questionário 183 «Como qualquer criança da sua idade tem direito a frequentar a escola onde esta inserida e 

se sente bem. 

Convém lembrar que a escola só existe para servir os alunos e não são os alunos que 

devem servir a escola.» 

Questionário 184 «Não concordo que o Miguel vá para uma Escola de Educação Especial, mas sim que 

tenha o acompanhamento de professora de Educação Especial Pedopsiquiatria, professora da 

sala e pais. Todos estes terão que trabalhar em conjunto e não esquecer também as auxiliares 

de Acção Educativa.» 

Questionário 185 «Penso que esta criança deve continuar integrada na turma, havendo uma inter ajuda entre 

os vários técnicos para que a criança se sinta apoiada devidamente.»  

Questionário 186 «-    Investigar a origem da agressividade  

- Propor aos pais, algumas reuniões para acompanhar a evolução 
- Definir tarefas motivantes para o Miguel, no sentido de o promover aos olhos da 

turma 
- Valorizar os seus progressos.» 

Questionário 187 «Só depois de esgotadas todas as possibilidades pedagógicas.» 

Questionário 188 «Essencialmente começar um trabalho com os pais, professores» 

Questionário 189 «Uma vez que a escola tem uma psicóloga e que está a acompanhar este aluno, deverá ser 

ela a intervir e ajudar as professoras na decisão do futuro do aluno.» 

Questionário 190 «Na minha opinião o Miguel deveria continuar na escola. Pois ele gosta de andar na 

escola. Deveriam ver quais as “matérias ou coisa” que ele gosta para assim o motivarem. Pois 
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é mais fácil trabalhar com uma criança motivada. Também trabalharia com a família. Pois eu 

estou certa que só um trabalho em conjunto (Pais, Família e Escola) é que se conseguia 

ultrapassar esta situação. E fazer sempre o melhor para o aluno.» 

Questionário 191 «Procurar saber junto da família que tipo de alterações poderão ter ocorrido para o 

comportamento do Miguel ter piorado. 

Elaborar um Programa Educativo a ser trabalhado por todos os intervenientes (técnico e 

família) de forma a modificar o comportamento do aluno.» 

Questionário 192 «Penso que aqui neste caso a Marta é uma aluna com direitos, que devemos respeitar, no 

entanto também não sou pessoa para desistir “logo às primeiras”, tentaria arranjar mais apoios 

e estar mais tempo na sala com o Miguel e com a Marta, pediria a ajuda da Marta que as 

crianças são muito generosas, tentaria acalmar a Mãe da Marta a quem pediria também a sua 

ajuda, tentaria através do hospital se não haveria através de medicamentação algo que travasse 

a sua agressividade, mas se não houvesse mais nada a fazer ou quero dizer se já tivesse tentado 

tudo lembrar-me-ia que a Marta é um ser humano a ser respeitado...» 

Questionário 193 «Na minha opinião o Miguel devia frequentar uma Escola de Ensino Especial pois a 

integração da criança passa pela capacidade que ela tem de minimamente cumprir regras e de 

dominar os seus impulsos a nível de comportamento. Neste contexto só técnicos 

especializados poderão ajudá-la a, no futuro, ter possibilidades de se integrar socialmente.» 

Questionário 194 «Encaminhar o Miguel para uma Instituição não é a solução. Esta criança necessita que a 

sua situação seja avaliada no contexto escolar e com a colaboração de todos se elabore um 

projecto educativo adaptado às suas características.» 

Questionário 195 «Continuar na sua escola, promovendo os aspectos positivos do Miguel. “Gostar de andar 

na escola”, “tem alguns amigos”. “Uma muito especial”. Fazer um trabalho de parceria.» 

Questionário 196 «Sem um conhecimento mais específico vou no entanto avançar com uma proposta: 

O Miguel precisaria ter actividades diversificadas em espaços diferenciados com diferentes 

técnicos. 

Na escola poderá ser pensado um horário (a cumprir) que envolva a professora da classe, a 

professora de educação especial, uma auxiliar a escolher (se possível) e outro elemento (se o 

houver) para que o Miguel tenha momentos com actividades mais vocacionadas para trabalhar 

a atenção/concentração, por exemplo com a professora de educação especial, momentos de 

grupo com a professora da classe para se habituar a respeitar e cumprir regras da classe e de 

grupo (por exemplo aulas onde se trabalho o estudo do comércio, a hora do canto, o trabalho 

no computador....) e trabalho noutro espaço e com materiais diversificados ao cuidado da 

auxiliar mas com a supervisão, programação e ajuda da educadora especial. Se houver outro 

técnico a poder colaborar seria ainda de explorar floricultura, horticultura, animais, educação 

física, teatro ..... 

Não sei se alguma ajuda dei mas isto tem resultado na minha experiência em casos 

semelhantes. É preciso sempre contar com a imaginação, parcerias e disponibilidade para a 

mudança a que por vezes somos obrigados. Nada pode ser estanque.» 
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Questionário 197 «Analisar: 

1º.- Saber se os comportamentos agressivos são só na escola ou em outros contextos. 

2º.- Com quem são esses comportamentos. 

3º.- Que tipo de ambiente há na casa do aluno. 

4º.- Dentro da fratria onde se situa e qual a relação com os seus irmãos (ãs). 

5º.- Que tipos de apoios já tem e que acompanhamento está a ter no momento. 

6º.- Ao nível da saúde qual é o diagnóstico. 

7º.- O que é que a escola fez para se adaptar. 

8º.- Será que foram tidos em conta os “afectos”. 

9º.- A escola tem que se adaptar ao aluno e não o aluno à escola. 

10º.-Ruenir todos os intervenientes no processo educativo e definir estratégias para que em 

contextos diferentes se possam tomar medidas compensatórias semelhantes, para em 1º. Lugar 

fazer uma mudança de comportamento e então, depois poder fazer integração de conteúdos 

escolares/académicos em função da sua capacidade cognitiva e tendo em conta os seus 

interesses pessoais para o motivar. 

“O amor supera muitas agressividades”.» 

Questionário 198 «Este aluno apesar de manifestar um comportamento problemático não deve ser retirado da 

escola que frequenta. Poderá pedir-se uma avaliação psicológica com vista a um 

encaminhamento. A família deve conhecer a atitude e o comportamento desta criança na 

escola e deve haver um trabalho em parceria com os professores envolvidos. O aluno precisa 

de te actividades diversificadas com tempos de execução curtos de forma a não se 

desmotivar.« 

Questionário 199 «Para mim, o futuro do Miguel estará sempre na escola. É dentro dela que devem ser 

encontradas as estratégias e o ensino que melhor se adeque às suas características e 

necessidades. 

Como diz no inicio, é uma criança que “gosta de andar na escola”. Esta frase diz muito. 

Pois é lá que se sente bem, assim é lá que lhe devem ser proporcionados todos os recursos a 

que tem direito. 

Enviá-lo para uma Escola de Educação Especial é uma hipótese que não deve ser 

considerada. Ele deve ser uma criança com problemas comportamentais que com os devidos 

apoios, muito bom senso e principalmente, muito carinho, deve ser corrigida. 

Muitas vezes estas crianças... por serem “problemáticas”, são no seu dia a dia, 

“enxovalhadas” e estão sempre a ouvir “és impossível!”, “vais de castigo!”, “não tens 

recreio!”. Este tipo de atitude, no meu entender, são só por si, o maior impeditivo de uma 

mudança de atitude por parte desta criança. 

É cada vez mais importante que quem está no ensino, independentemente do cargo que 

ocupa, que o seu principal papel para com os alunos, para com as crianças é proporcionar-lhes 

FELICIDADE e MUITO CARINHO. 

Quando as crianças estão felizes, tudo o que pode ser mais problemático, aos poucos vai se 
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desanuviando.» 

Questionário 200 «A situação do Miguel é representativa de algumas crianças das nossas escolas! 

Considero que o aluno não deve ir para uma escola de Educação Especial. 

Deverão investigar-se as causas do seu comportamento a nível psicológico, avaliar o 

ambiente da turma, a dinâmica da sala de aula, a situação familiar. 

Poderão alterar-se as regras e dinâmicas da sala de aula, estabelecer “contratos” com o 

aluno, discutir os comportamentos na sala com todos os alunos. 

A Psicóloga e Médico poderão avaliar também a situação para investigar as causas do 

comportamento.» 

Questionário 201  «Se existe uma psicóloga na equipa de intervenção escolar, ela, melhor do que qualquer 
outro profissional saberá dar a melhor resposta para o futuro escolar do Miguel. 
Quando não sei o que fazer recorro ao psicólogo e sigo as suas orientações ou opiniões a que 

fazer para resolver os casos de problemas de comportamento.» 

Questionário 202  N.R.   

Questionário 203  

«Acho que se deveria fazer a análise das causas do comportamento do Miguel.    Depois de 

analisadas as circunstâncias o grupo encontraria a melhor solução para o Miguel.»  

Questionário 204  «Antes de tudo, o Miguel deveria ser observado por técnicos especiais a fim de se descobrir a 

causa de tanta revolta e depois tentar ajudá-lo a ultrapassá-la.»   

Questionário 205  N.R. 

Questionário 206  N.R. 

Questionário 207  «Tendo sempre em atenção o bem estar da criança e atendendo às expectativas dos 

encarregados de educação ter-se-á de procurar a solução que melhor sirva a situação. Se 

possível sempre a inclusão no meio escolar regular.»   

Questionário 208  «Privilegiar uma observação/avaliação do aluno em questão, analisar o caso (em reuniões 

de parceria com outros agentes responsáveis) fundamentando-o e caracterizando-o o melhor 

possível. Actuar como agente moderador no sentido de facilitar e viabilizar a inclusão do aluno 

na escola e a resolução do problema de forma eficaz..»   

Questionário 209  «Em primeiro lugar deveria analisar a situação familiar do Miguel, o que acho muito 

estranho não haver algo que mencione a referida situação no texto . A partir daqui desenrolar o 

processo.»   

Questionário 210  «Na situação descrita sobre o Miguel, penso que será fundamental perceber os motivos que 

estão na origem de todo este descontrolo na criança. Tentar percebê-los em conjunto e tentar 

encontrar momentos para ajudar o aluno a encontrar o maior equilíbrio possível e a controlar os 

seus comportamentos.»   

Questionário 211  «Em primeiro tentava analisar a relação afectiva existente entre a criança e os 

progenitores. Seguidamente, avaliava o porquê das situações agressivas na sala de aula e qual a 

relação entre o aluno e a professora. Depois seria importante analisar o relatório psicológico e 

qual o acompanhamento dado à criança e só depois, de estar algum tempo dentro da sala de 

aula com o aluno poderia decidir o que futuro da criança. Estaria fora de questão a sua 
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integração numa Escola Especial, uma vez que o aluno deverá permanecer numa escola 

inclusiva pois não apresenta handicaps que o remetam para uma Escola Especial. A 

agressividade é um comportamento "trabalhável" e possivelmente ultrapassado em parceria 

com todos os técnicos e pais.»   

Questionário 212  «Pela leitura feita não foram ainda esgotados todos os recursos na escola para enviar esta 
criança para uma escola de Educação Especial. 

Iria propor, provavelmente, um trabalho por contratos, que envolvesse todos os 

intervenientes no processo de ensino/aprendizagem deste aluno e sessões de terapia relacional 

com um grupo ou a turma.»   

Questionário 213 N.R.  

Questionário 214  «Neste caso hipotético, a minha opinião orienta-se, inequivocamente, no sentido de 
promover a sua inclusão na Escola Pública que frequenta actualmente - apesar de não 
possuirmos outros indicadores, para além do seu comportamento disruptivo. 
- Em primeiro lugar, a minha fundamentação centrar-se-ia no sentido de se poder compreender, 

convenientemente, o significado dos comportamentos desadaptativos do Miguel, os quais 

constituem o principal obstáculo à sua inclusão. Tudo indica que estes comportamentos têm 

uma finalidade comunicativa/apelativa, embora de modo desadequado ou desadaptativo. 

- Depois de descodificada a origem e/ou finalidade/sentido dos seus comportamentos, passar-

se-ia  a uma segundo momento de planificação/programação educativa, tendo como base os 

seus centros de interesse e as suas aptidões específicas e tendo em vista a modificação do 

comportamento, com o envolvimento de todos os intervenientes, principalmente do próprio 

Miguel. 

- Em linhas gerais , este Programa teria como principal objectivo: aprender modos mais 

adaptativos de expressão e afirmação de si, melhorando a capacidade de comunicação, a auto 

estima e a socialização e levando, gradualmente, à extinção dos comportamentos 

desadaptativos. 

- Neste Programa contemplar-se-ia: 

•     A adaptação de atitudes firmes e contentoras, por parte dos educadores, a quando da 
emergência dos comportamentos disruptivos; 

• A clarificação/explicitação de regras de comportamento, levando à sua interiorização - 
preferencialmente partindo de contextos lúdicos; 

• A ênfase no reforço positivo sistemático; 
• O envolvimento do aluno no registo da sua avaliação (auto-avaliação); 

A elaboração de contratos; a Pedagogia diferenciada, o trabalho cooperativo;.............»

   

Questionário 215  «A fundamentação da minha opinião pessoal relativamente à proposta em causa, tem 

subjacente alguns indicadores que a poderão condicionar e que se encontram ocultos no caso 

apresentado. Passo a citar: 

(Estou ao dispor para uma reflexão mais aprofundada, se necessário, da minha exposição) 

INDICADORES RELEVANTES(PESSOAIS E ECONISTÉMICOS 

>Comportamentos/Atitudes (qualidade da interacção relacional): 

• Em família 

• Colegas (extra-escola) 
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• Sozinho (quando brincou e ou brinca) 
>Dados de Anamnese? (historial desenvolvimental, clínico e familiar) 

>Que tipo de selecção mantém com o seu próprio corpo? 

>Disposição da sala de aula? 

>Metodologia de intervenção utilizada pela professora no processo de E.A.? 

>Tipo de recursos materiais/atelier existente na sala de aula? 

>Nível de competências académicas (progressão na aprendizagem)? 

• Institucionalização do Aluno =Agravamento "clínico" da sua "problemática" 
• Institucionalização Clínica =Terapia (mais intra-individual 
• Inclusão Escolar (=integração total)=Referenciação de Padrões e Valores Socioculturais e 

Interaccionais mais saudáveis (mais intra-individual 
De natureza institucional (procedimento +adequado para inclusão do aluno no meio+facilitador 

do seu adequado desenvolvimento pessoal, escolar/social) 

???? MEDIDAS????=RELAÇÃO DE AJUDA 

• Conhecer bem o aluno na sua "totalidade"; 
• Conhecer bem o seu ambiente sócio-familiar; 
• Conhecer bem a sua sala de aula, colegas e escola; 
• Avaliar os diferentes "conhecimentos" em equipa multi e transdisciplinar e depois ... mãos 

à obra. 
Quem sabe se, de entre outras, serão viáveis - Quadro de Tarefas - Expressão Corporal - 

Musicoterapia - Atelier Indo-Expressivo .....»   

Questionário 216  «O Miguel com sete anos consegue estar a frequentar o 2º ano e gosta de estar na escola. 
Apesar dos problemas de relacionamento que neste momento apresenta com a Marta, ele tem 
alguns amigos. Perante isto não me parece que seja caso para o enviar para uma escola de 
Educação Especial. 

Em relação às estratégias a tomar para resolver o seu relacionamento com a Marta, terá 

que se ouvir quem está ligado e a trabalhar com o Miguel, e perceber o que o levou a ter aquele 

comportamento com a amiga. E só perante os dados todos é que será possível definir as 

medidas a tomar a fim de ultrapassar esta situação.»   

Questionário 217  «Antes de mais será importante sensibilizar os intervenientes, nomeadamente a professora, 
para a necessidade de utilização/implementação de estratégias/modelos pedagógicos 
diferenciados de forma a satisfazerem as necessidades dos seus alunos. Só com uma pedagogia 
diferenciada e centrada na cooperação se podem concretizar os princípios de Inclusão.  
Assim, face ao comportamento do Miguel, algumas poderão ser as medidas a tomar, no sentido 

de melhorar/alterar o seu comportamento, tais como: 

- Ter uma atitude firme, sem ser austera e derrotista, tendo como princípio o respeito e 

cumprimento das regras; 

- Estabelecer com o aluno, regras de comportamento dentro e fora da sala. Registá-las 

diariamente após um período de auto-avaliação. 

- Reforçar positivamente todos os seus esforços no sentido de alterar o seu comportamento. 

- Apostar nas coisas que o Miguel mais gosta de fazer, de forma a reforçar a sua motivação e 

auto-estima. Incentivar a professora a pedir a colaboração do Miguel para a realização de 

algumas tarefas dentro e fora da sala. 

- Identificar as suas áreas fortes, solicitar a sua cooperação junto dos seus pares que apresentam 

maiores dificuldades nas mesmas. 
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- Incentivar o trabalho cooperativo com a sua amiga especial.»   

Questionário 218  «Tendo o Miguel graves problemas de comunicação/relação com os outros, tem de se 

intervir nessa falha. Tentar juntar um número de alunos, no princípio, não muitos, visto que, a 

sua relação com os outros não é muito boa. Tentar juntar os amigos que ele tem algum 

interesse e tentar dialogar e estabelecer relações e assuntos que lhe interessem e interesse - os 

outros. Para que eles possam estabelecer compromissos saudáveis de socialização. Tentar 

mostrar que a amizade é a base de tudo e começar a projectar-lhe situações e sentimentos que 

até àquele momento não pertenciam ao seu vocabulário diário. Fazer com que ele perceba 

minimamente o certo/errado, o bom/mau, feliz/contente, etc...»   

Questionário 219  «Como professora de apoio educativo tentaria levar todos os intervenientes a perceberem 
primeiro a problemática do Miguel antes de tomar qualquer decisão. 

Depois todos em conjunto deveríamos programar actividades do interesse do Miguel, para 

que este se sentisse estimulado e sobretudo apoiado.»   

Questionário 220  «Na minha opinião o Miguel deveria permanecer na escola pública. A agressividade do 
Miguel revela que é uma criança perturbada a níveis emocionais e provavelmente se o 
afastarmos do seu ambiente e dos seus amigos ele vai sentir-se ainda pior e talvez mais 
agressivo. 
O ideal seria tentar perceber porque é que emocionalmente o Miguel é tão perturbado e porque 

é que necessita da força para se fazer ouvir. Se calhar ninguém o ouve de outra forma. 

É necessário que através de jogos e pequenos "teatros" o Miguel perceba que não pode 

magoar os outros meninos.»  

Questionário 221  «Se a resolução do problema do Miguel  é o relacionamento com os outros, a solução, para 

este aluno não é retirá-lo do grupo, pois na minha opinião, em vez de ajudar, só vai prejudicar. 

Deve-se criar situações entre crianças, para que haja uma maior proximidade e confiança 

entre eles. É óbvio que no início seria difícil e complicado, mas é necessário dar tempo ao 

tempo. 

Nós que somos adultos também não nos entendemos com todas as pessoas, é necessário 

haver uma convivência e que haja interesses comuns. 

O Miguel deverá participar em actividades lúdicas com o grupo, tendo em conta os seus 

interesses, para que ele se sinta seguro e feliz» 

Questionário 222 «Penso que o Miguel deva ser avaliado psicologicamente pois algo o perturba, reflectindo-

se no seu comportamento. 

No caso específico da minha escola, temos um aluno com características semelhantes ao 

Miguel. Até agora a solução não foi encontrada, procurando-se gerir os conflitos na sala de 

aula, controlando determinados comportamentos, através do recurso a acções d trabalho cívico 

na escola.» 

Questionário 223  «Para mim, o Miguel deverá continuar a integrar esta escola pública, onde tem amigos e 

pontos de referência. As reuniões entre os vários intervenientes são absolutamente necessárias, 

mas para encontrar soluções que fundamentem a “escola inclusiva”, descobrir causas, 

comprometer intenções, estabelecer estratégias até se esgotarem os recursos de uma inclusão, e 

o professor de Apoio será sempre o grande impulsionador de mudança e evolução.» 
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Questionário 224  N.R. 

Questionário 225  N.R. 

Questionário 226  «A minha opinião é de que o Miguel deverá ir para uma Escola de Educação Especial, 

porque aí terá especialistas que sabem “melhor” lidar com o problema do Miguel.» 

Questionário 227  N.R. 

Questionário 228  «Devem ser esgotadas todas as hipóteses antes de integrar o Miguel numa Escola de 

Educação Especial. Seria benéfico que fossem ouvidos técnicos diferenciados em várias áreas.» 

Questionário 229  N.R. 

Questionário 230 «Relativamente ao caso apresentado, considero que a integração do Miguel numa 

Instituição de Educação Especial não seria a solução adequada, pois o confronto com outras 

crianças portadoras de problemáticas muito complexas poderia ser muito negativo para o 

Miguel. 

Penso que deveria haver uma reflexão conjunta entre todos os elementos intervenientes no 

processo educativo desta criança no sentido de criar condições para que o Miguel se sinta mais 

integrado na escola. E sobretudo tentar colmatar os motivos desencadeadores do 

comportamento desta criança.» 

Questionário 231 «A escola regular é o melhor espaço para o aluno estar. É aí que se encontram os modelos 

que eventualmente lhe poderão úteis para modelar o seu “comportamento”. A Escola de 

Educação Especial será o último recurso e só depois de esgotadas todas as tentativas que se 

forem experimentando com vista à resolução da problemática.» 

Questionário 232 «Para solucionar este problema, sugiro o seguinte: Em primeiro lugar encontrar 

especialistas adequados para poder ajudar o Miguel. Tais como psicólogos, terapeutas, etc. 

Acho também que o aluno deva ter um apoio individualizado, para ultrapassar as necessidades.  

Em último recurso é que o aluno devia ir para uma Escola de Educação Especial.» 

Questionário 233 «Julgo que o Miguel é uma criança que devia ter apoio na própria escola. Dever-se-ia 

elaborar  um relatório devidamente fundamentado solicitando um docente de ensino especial 

para apoiar o Miguel alegando que ele necessita de um trabalho mais individualizado. O 

Miguel deveria ser seguido pela Psicóloga para se tentar perceber quais os motivos do seu 

comportamento e quais as estratégias mais adequadas a usar para ultrapassar a situação. 

Possivelmente o Miguel necessitaria de outros apoios especializados, ou não!.» 

Questionário 234 «Penso que apesar de ser um caso muito complicado, deveria continuar na escola regular, 

uma vez que esta escola é aquela que lhe poderá fornecer modelos de comportamento mais 

adequados que o poderão ajudar a eliminar comportamentos menos correctos. 

Esta situação só poderá ser resolvida se houver uma colaboração entre todos os 

intervenientes no processo educativo do Miguel. 

Deverão também ser estabelecidas/usadas estratégias que reforcem os bons 

comportamentos (reforço positivo) e a elaboração de contratos de comportamento que 

responsabilizem o aluno na sua aprendizagem/comportamento.» 

Questionário 235 «Tentava motivar o aluno partindo dos seus interesses.»  
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Questionário 236 «1) A professora do Miguel deverá fazer uma sinalização no Orgão de Gestão da escola e 

este deverá entrar em contacto comigo, como Prof. A.E. e sinalizando ao S.P.O. 

Logo pedirei o processo individual do aluno Miguel para o analisar. 

Convocava o encarregado de educação no sentido (anmense)de “conhecer” melhor este 

aluno bem como a autorização de observação/avaliação pedagógica Pedirei também que será 

importante através do médico de família ou pediatra avaliação/despistagem 

oftalmológica/antivirica e imunológica. 

Após o que, em reunião com todos deverá ser acordado um Plano individual Educativo no 

sentido de sua progressão ao nível comportamental visto existir um desajustamento social face 

às regras sociais e em relação aos pares que este aluno manifesta. 

Pedindo sempre o parecer e autorização dos pais bem como a sua colaboração no P.I.E. 

Se possível entrar em parceria pedagógica com a professora articulando o programa entre 

as duas visado o progressos e o “estar” do Miguel, na escola onde “gosta” de frequentar.» 

Questionário 237 «O Miguel deveria ficar na escola onde está, pois é um meio que já conhece, sejam 

professores, colegas ou o psicólogo. Tem é que haver uma maior ajuda de todos para tentar 

melhorar o comportamento do Miguel. Tem que haver um maior acompanhamento por parte do 

psicólogo, professor de apoio e também dos próprios familiares (os pais). Se o mau 

comportamento continuar, então talvez mudar de escola, mas só quando acabar o ano lectivo.» 

Questionário 238 «Primeiro temos que fazer com que todos compreendam que o Miguel deverá continuar, 

naquela escola. Porque ele gosta da escola. 

Depois deveremos fazer intervenção para o Miguel alterar o seu comportamento menos 

adequado. 

Devemos todos colaborar, atribuir ao Miguel tarefas que ele êxito e que goste de fazer. 

Manifestar muito carinho quando o Miguel se comportar bem com os colegas. 

Os colegas devem inter agir nas suas actividades lúdicas e solicitarem para o Miguel os 

ajudar.» 

Questionário 239 «Penso que o Miguel é muito novo para ser encaminhado para o Ensino Especial, penso 

que devem ser esgotados todos os recursos da escola antes de a criança ser encaminhada. Como 

a criança só tem sete anos penso que ainda é muito cedo encaminhá-lo.» 

Questionário 240 «Como professor de apoio educativo perante esta situação, a minha opinião seria de:1º. 

Fazer saber aos participantes  da reunião que as pessoas são diferentes umas da outras e 

por isso a mudança de comportamento entre crianças. 

Em segundo lugar, solicitava a hipótese para uma entrevista com Miguel, entrevista esta 

preparada antecipadamente com algumas perguntas capazes de produzir o guia para 

instrumentos ou seja, modos pedagógicos capazes de atender a situação deste aluno. 

Posto isto, preparar-se-ia e pedia acompanhar o aluno.» 

Questionário 241 «É importante que esta criança permaneça na escola, para tal torna-se necessário um 

trabalho de grande parceria entre os técnicos, os pais e a escola de forma a alterar os 

comportamentos/desenvolver atitudes de melhor relacionamento escola e em particular na 
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turma. A área da socialização deve ser a primeira área a ser trabalhada.» 

Questionário 242 N.R. 

Questionário 243 «Naturalmente que o problema do Miguel não está nele. Tem todas as características  

resultantes de algo que se passou errado ou na família ou no grupo étnico ou mesmo () em 

situação de parto. Fazer uma anamnese da crise, falando com os pais ou encarregados de 

educação para despistar o que se passou ou se está a passar com o Miguel. Não é normal que 

interaja com a melhor amiga, agredindo-a. A intervenção de uma Pedopsiquiatra é 

fundamental, mas mais fundamental é a atitude da escola/professora para com os companheiros 

do Miguel. Antes de passar a pequenas actividades cognitivas mais desenvolvidas terá de ser 

feito um trabalho de intervenção para com a crise com base em indicação técnica de Psicóloga, 

Médica ou Pedopsiquiatra. A intervenção nesta fase e perante uma caso destes necessita de 

sensibilidade amizade e carinho com o Miguel. Ele tem de sentir que é querido e desejado na 

escola/sala de aula. A partir desse trabalho que é bastante moroso é que poderá ser ministrado 

algo parecido com as aprendizagens curriculares. São casos tipos das nossas escolas e a 

metodologia da amizade, do carinho, do bom senso de interesse de todas as pessoas da escola é 

prudente. De certeza que o Miguel vai melhorar do pono de vista comportamental.» 

Questionário 244 «Primeiramente, os pais dos alunos, e mesmo os professores deveriam contactar com 

diversos especialistas. Tais como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, etc., para tentar 

ultrapassar algumas das dificuldades sentidas. Seria também importante que o aluno tivesse um 

apoio diário mais individualizado. Somente em último recurso encaminharia o Miguel para 

uma Escola de Ensino Especial . É importante esgotarmos todas as possibilidades antes de 

tomar esta decisão.» 

Questionário 245 «O aluno deve continuar na escola com a colaboração e intervenção de todos os docentes e 

técnicos.» 

Questionário 246 «É muito difícil falar de alguém que não se conhece e com quem nunca se trabalhou. Além 

disso, em educação não se pode trabalhar com as receitas de outrem. Cada pessoa é um caso e 

não podemos generalizar as problemáticas. Têm que ser analisadas caso a caso. Não vou dizer 

o que devem ou não fazer porque não seria justo da minha parte. Quanto à minha experiência 

nesta área é que posso dar a minha opinião. 

A questão da agressividade é muito relativa. Tenho tido algumas crianças que são 

agressivas para o professor do ensino regular e até para os colegas e comigo nunca agiram 

dessa forma. Para haver uma boa empatia entre professor/aluno deverá haver um bom 

conhecimento entre as duas partes. Desta forma saberão até onde poderão ir. Só a partir de um 

conhecimento profundo que devemos ter da criança se poderão arranjar estratégias de modo a 

levar a mesma a deixar certos hábitos inerentes ao seu dia-a-dia. 

É também benéfico saber respeitar as diferenças. Por vezes a mudança de professor 

também dá resultados positivos. Se a turma de inclusão for mentalizada pela professora da 

mesma, para aceitarem o colega mesmo tendo um comportamento diferente dos restantes, 

penso que é meio caminho andado para chegar a bom porto. As crianças gostam de ser 
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ajudadas pelos colegas.» 

Questionário 247 «O Miguel deve continuar na escola com a colaboração e ajuda de todos.»  

Questionário 248 «Acho que não é o momento adequado para responder a uma pergunta desta natureza. 

Acha que algum colega dos Apoios Educativos diria que a criança deveria frequentar uma 

Escola de Educação Especial?» 

Questionário 249 «Em primeiro lugar seria necessário conduzir os elementos presentes na reunião a 

compreender que haveria necessidade de uma avaliação de um técnico especializado 

(psicólogo). Posteriormente, e consoante as conclusões do mesmo, elaborar um conjunto de 

estratégias de intervenção e actuação em que todos pudessem intervir, criar em ambiente 

securizante e favorável para o Miguel; fazê-lo sentir-se participante activo na escola, co-

responsabilizá-lo, e fazê-lo estar em interacção com o grupo e com a escola. Excluir de 

imediato a hipótese de escola de Ensino Especial, sem primeiro esgotar todas as hipóteses 

possíveis.» 

Questionário 250 «Encaminhar o Miguel para uma consulta de Pedopsiquiatria do Hospital da Zona, 

envolvendo todos os intervenientes no processo.»  

Questionário 251 N.R. 

Questionário 252 «A criança deverá ser seguida regularmente pelo psicólogo, pois os sinais de agressividade 

são geralmente sinais de sofrimento.»  

Questionário 253 «O mau comportamento é, em geral, sinal externo de sofrimento psíquico. A mudança de 

escola não o ajudará certamente a diminuir o desajuste de que dá sinais.» 

Questionário 254 «Se o aluno se sente bem e gosta da escola, deve permanecer nela, tendo a escola 

juntamente com os pais e comunidade escolar e em geral proporcionarem todas as condições 

para que o Miguel possa evoluir e sentir-se como pessoa.» 

Questionário 255 «Não parece ser este o momento adequado para efectuar uma reflexão clara e precisa sobre 

o caso e lançar hipóteses de resolução do problema.»  

Questionário 256 «O Miguel deverá continuar a estar integrado na escola pública, porque assim beneficiará a 

nível de socialização/comportamento tendo como referência modelos de outras crianças sem 

este tipo de comportamento ou portadoras de deficiência. Deverá no entanto ser desencadeado 

mecanismos com a ocupação a nível de terapias ocupacionais que irão facilitar o seu 

desenvolvimento quer a nível de comportamentos, quer a nível de desenvolvimento global. As 

actividades deverão estar a nível das suas capacidades e toda a turma deverá estar envolvida 

neste processo.» 

Questionário 257 «Teria de recolher informação relativamente à problemática do Miguel para se perceber o 

que gere tal situação:: 

- Será do Miguel? 
- Será da escola? 
- Será da relação com a professora 
Considerando-se as causas, tentar elaborar um programa de intervenção em conjunto com 

todos os intervenientes no processo educativo do aluno; trazer especialistas à escola. 

Mantê-lo na escola e só em última instância, se for essa a opinião dos pais, procurar então 
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uma Instituição.»  

Questionário 258 «O aluno deverá permanecer junto aos seus pares. Não deverá ser o aluno a ir de encontro 

às soluções mas antes os meios facilitadores irem até onde o aluno se encontra.» 

Questionário 259 «É bastante difícil traçar percursos de forma tão rápida e pouco objectiva. Mas como é 

óbvio esta criança tem o lugar dela na escola, um lugar a que tem direito tal como outra criança 

qualquer. Numa análise rápida da situação do Miguel, deverá ser vista como uma criança com 

um problema e não vista como um problema. Proporcionar actividades que visem a integração 

desta criança em actividades de grupo de socialização. Talvez “utilizar” e digo utilizar entre 

aspas a amiga Marta, no sentido de começar por mudar o comportamento com esta colega que 

afinal ele gosta tanto.» 

Questionário 260 N.R. 

Questionário 261 N.R. 

Questionário 262 «Na minha opinião o Miguel nunca iria para uma Escola de Educação Especial. Tentava 

canalizar a sua “energia” para desenvolver tarefas que o esgotassem fisicamente e através de 

“afecto” (pois a agressividade só gera agressividade) tentava alterar a sua atitude e 

comportamento perante os colegas e professora.» 

Questionário 263 «Tentaria que todas as pessoas que interagem com o Miguel o fizessem da mesma 

maneira, de uma forma carinhosa levar o Miguel a perceber que quando se gosta de alguém não 

podemos ser agressivos e demonstrar-lhe como se faz e ajudá-lo a conquistar a amizade da 

Marta, porque talvez ao Miguel nunca ninguém o tenha ensinado a ser de outra forma.»  

Questionário 264 N.R. 

Questionário 265 «Numa primeira análise e desconhecendo quais as estratégias implementadas até ao 

momento e qual o perfil educacional do aluno permito-me deixar algumas sugestões. 

- Dentro da sala de aula 
1. Presença do professor de apoio 
2. As actividades a definidas com o aluno (se possível), podem ser desenvolvidas a 

pares ou em pequeno grupo por forma a que, este, integre alguns dos parâmetros da 
socialização 

3. O professor da sala deve ter momentos (enquanto a maioria do grupo/classe está em 
trabalho autónomo) para este aluno e outros cujo processo ensino/aprendizagem o 
justifique. Implementando este tipo de estratégia estende o apoio individualizado a 
todos os que necessitam e não só àquele “aluno”. 

4. Realização de Conselho de Turma para entre muitas outras “partes” da vivência da 
turma, analisar, debater e resolver o comportamento de todos e não de “um só aluno” 

5. Elaboração de Grelhas de Registo de comportamento para toda a turma a analisar 
todos os dias, individualmente ou em grande grupo. 

- Fora da sala de aula 
1. O aluno pode desenvolver (se se justificar) outras actividades com o professor de 

apoio, na biblioteca, etc., de acordo com a programação da sala de aula desde que 
devidamente programadas pelas técnicas envolvidas. 

2. Elaboração de programas assertivos que envolva a professora da sala / de apoio / e 
todos os alunos da sala/grupo. 

3. Frequências de A.T.L. Os técnicos devem estar envolvidos nas programações atrás 
referidos.» 

Questionário 266 N.R. 

Questionário 267 «Possivelmente, não será o encaminhamento deste aluno para uma Instituição que irá 
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resolver esta situação. Todos os intervenientes no processo educativo devem arranjar 

estratégias, passando pelos recursos educativos existentes na escola para minimizarem o 

problema.» 

Questionário 268 «Considerando-se um aluno com N.E.E. elaboraria um PEI e respectivo PE, em que as 

medidas tomadas iriam ser as seguintes: 

- Currículo escolar próprio, tendo em conta as suas possibilidades/necessidades. 
- Apoio pedagógico directo e individual. 
- Encaminhamento para o serviço de psicologia para futuro acompanhamento. 
- Ensino mais individualizado por parte da professora do regular nas áreas de 

comunicação. 
- Envolvimento activo da família, colaborando no processo educativo do Miguel. 
Penso que seria possível ajudar o Miguel com estas medidas e que iria ter um 

desenvolvimento normal e integral. A sua auto imagem teria que ser muito reforçada / 

valorizada e o Miguel teria que ser muito acarinhado.» 

Questionário 269 «Parece-me que os problemas de comportamento e de alguma agressividade têm a ver com 

factores e ordem emocional. Penso também que estas situações não se resolvem com o 

encaminhamento para Instituições de Educação Especial. Isso só agravaria a situação. 

Deverão ser definidas estratégias que proporcionem o aumento da auto-estima e 

possibilitem uma maior segurança à criança. A sua valorização pessoal, tendo em conta o 

enquadramento familiar e o uso constante de “reforços positivos” são o caminho a seguir. 

Nesta Escola, foram resolvidos varias situações deste tipo, em que se “jogou” sempre com 

o aumento da auto-estima!» 

Questionário 271 «Pressupõe-se que já foi feita uma avaliação psicológica que explique o comportamento 

desta criança. 

Face a esse estudo, que considero fundamental, e não havendo indicação de deficiência 

profunda, considero que ele deve continuar integrado na escola, sendo que as estratégias para a 

sua integração devem ser consonantes com o estudo feito, passando nomeadamente por 

descobrir e valorizar as suas áreas fortes/especialidades.» 

Questionário 272 «O que o Miguel precisa é aprender regras de socialização e isso é-lhe mais facilitado 

numa turma regular. A inclusão numa turma(escola) de Educação Especial irá por certo agravar 

a sua agressividade. O que é prioritário é conhecer as causas da sua agressividade através da 

colaboração do psicólogo e traçar um plano de intervenção na área do relacionamento social 

partindo do sentimento especial que o Miguel sente pela Marta.» 

Questionário 273 «Na minha opinião a hipótese do Miguel frequentar uma Escola de Educação Especial, não 

irá resolver o problema dele, mas sim dos que o rodeiam. Assim o Miguel deverá continuar na 

escola regular e deverá ser alvo de uma intervenção por parte de toda a comunidade escolar. Na 

situação descrita não é referido o que já se fez ou se se fez realmente alguma “coisa” para 

mudar a situação. O Miguel para além deste comportamento negativo, tem concerteza algo 

positivo que poderá ser canalizado para modificar comportamentos. Será necessário também 

que se faça uma avaliação completa das suas capacidades e que a partir daí se faça um plano de 

intervenção.» 
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Questionário 274 «É uma opinião que só poderá ser dada mediante a vontade dos pais. No entanto haverá 

soluções, certamente que ajudarão o Miguel a manter-se integrado no seu meio, no seu grupo 

de amigos e de interesses. Por vezes a ajuda de uma auxiliar na sala de aula, com quem o aluno 

mantendo uma relação afectiva, poderá ajudar a resolver alguns problemas.» 

Questionário 275 «Eu penso que deverá ser feita uma avaliação exaustiva das possibilidades, dos recursos 

disponíveis, de forma a que se possa arranjar um programa educativo que vá de encontro às 

potencialidades do aluno e que minimizem os aspectos negativos decorrentes do 

comportamento agressivo da criança.» 

Questionário 276 «Devemos ponderar muito bem a situação. A primeira coisa que eu faria era interrogar-me 

sobre a agressividade desta criança. Aproximar-me-ia da família, da vizinhança, da própria 

professora e só depois agiria.»  

Questionário 277 «Tendo o Miguel apenas sete anos de idade, não seria, à partida, de opinião em colocar o 

Miguel numa Escola de Educação Especial, porque teria de ir para essa escola e não os 

especialistas até ele? 

Só depois de esgotadas todas as possibilidades de intervenção com o aluno, é que se 

poderia ponderar a hipótese de fazer um encaminhamento progressivo para uma Escola de 

Educação Especial.» 

Questionário 278 «Em primeiro lugar tentaria saber o ambiente familiar em que está inserido (passado e 

presente) porque esta situação pode ser fruto desse mesmo ambiente (agressivo ou permissivo 

em demasia) face ao cumprimento das regras. Se, se verificar que não é esta a situação, tentaria 

mentalizar os pais a recorrer à intervenção clínica. 

Só depois de esgotadas todas as tentativas é que seria da opinião da Instituição.»  

Questionário 279 «Manter o aluno na mesma Escola desde que todos os intervenientes trabalhem com o 

mesmo o desenvolvimento da socialização que me parece não estar, ainda, adequada ao nível 

de escolaridade do aluno.»  

Questionário 280 «Gradualmente, faria ver ao Miguel que as suas atitudes comportamentais eram negativas, 

que se ele quisesse poderia melhorar o seu comportamento, baseando-se no ditado popular 

“Querer é poder”! Sempre aplicando o reforço positivo, elogiando algo que ele fizesse certo 

por muito pouco significativo que isso fosse. Através dos meios audio-visuais e outros tentava 

sensibilizá-lo para a realização de tarefas baseadas na solidariedade para com os outros, etc...» 

Questionário 281 «Na minha opinião a criança deveria ser encaminhada para uma Escola de Ensino 

Especial, pois se ele prejudica o funcionamento da sala de aula, é muito complicado para os 

colegas conseguirem adquirir as competências. 

Apesar de eu ser apologista de integração destes alunos em classes regulares, nesta 

situação é muito complicado pois o aluno é agressivo e perturba na sala de aula. 

Sendo assim, penso que numa Escola Especial com o apoio de pessoas especializadas o 

aluno iria beneficiar bastante, até porque nestes casos por muito empenho da parte dos 

professores do regular em muitos casos falta algo, que poderia ganhar nesse tipo de escola.» 

Questionário 282 «Apresentaria os seguintes argumentos: 
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1. Relativamente ao processo de integração/inclusão do aluno numa Escola de Educação 

Especial, existem estudos que provam não ser melhor a evolução dos alunos com 

problemas junto de outros que também os têm, em virtude de as crianças terem 

facilidade em imitar os comportamentos dos outros. Por essa razão, é muito mais 

eficaz a mudança de comportamentos quando os modelos são dados pelos próprios 

colegas. Quanto ao argumento de existirem técnicos nessas instituições preparados 

para o tipo de dificuldades que o Miguel apresenta, ele é verdadeiro, mas as escolas 

regulares também Têm professores de apoio educativo, muitos deles especializados e 

também preparados para ajudar a resolver este tipo de dificuldades. 

2. Relativamente à integração do Miguel na turma, defenderia a implementação de 

algumas estratégias para mudança de comportamento que incluiriam ensinar o Miguel 

a aproximar-se de forma adequada dos outros colegas e consequentemente da Marta. 

Essas estratégias seriam implementadas na sala e também no recreio, ensinando os 

meninos a brincar uns com os outros. Desta forma, tanto o Miguel como os outros 

meninos da turma, poderiam beneficiar. 

3. Colocar-me-ia à disposição da professora do Miguel e dos pais para delinearmos em 

conjunto as estratégias que considerássemos mais adequadas bem como os momentos 

de reflexão conjunta para irmos aferindo os resultados alcançados a fim de prosseguir 

ou reformular as estratégias pensadas e implementadas. Procuraria enfocar mais as 

vantagens da possibilidade de mudança de comportamento e da sua viabilidade do que 

as dificuldades que iríamos enfrentar, já que seria necessário, por um lado, motivar a 

professora e, por outro, animar os pais para quem deve ser muito difícil sentir que a 

escola do seu bairro não “quer” o seu filho porque ele não se enquadra no “perfil de 

aluno como os outros.» 

Questionário 283 «A reunião com todos os intervenientes na educação do Miguel é essencial para definir a 

problemática envolvente ao aluno e definir a melhor estratégia para o ajudar a integrar-se. 

Inicialmente seriam recolhidos todos os dados possíveis fornecidos pelos pais, do seu 

desenvolvimento e relacionamento até ao momento presente. Seguidamente seria pedida 

observação médica e psicológica para identificação das causas da instabilidade e agressividade 

do Miguel. 

À professora da classe seria pedido que procurasse estar atenta aos momentos de revolta 

do Miguel para poder identificar as causas das suas alterações. Estas observações deveriam ser 

registadas de forma a fornecer elementos a analisar juntamente com outros dados obtidos pelos 

outros técnicos. 

Reunidos os dados relevantes da situação, teríamos o quadro do Miguel, psicológico, 

médico afectivo/emocional. 

Após a análise dos mesmos seriam estruturadas estratégias e acompanhamentos para 

ajudar o Miguel a ultrapassar a sua problemática. 

- Acompanhamento médico e/ou psicológico; 
- Apoio mais individualizado tanto em sala de aula como em apoio educativo; 
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- Acompanhamento, apoio e compreensão dos pais e familiares mais próximos; 
- Actividades extra escolares: natação, ginástica ou outras terapias;.» 

Questionário 284 «Após ter observado os comportamentos e reacções do aluno, tentar perceber quais são os 

elementos ou factores que desencadeiam os actos do “Miguel”. 

Ver quais os interesses do aluno e tentar “agarrá-lo” por aí. Por vezes resulta, quase 

sempre. 

Talvez não seja solução enviá-lo para Escola de Ensino Especial pois o aluno até gosta da 

escola e tem amigos na mesma, neste caso penso que não era viável de todo.» 

Questionário 285 «Se a situação do Miguel é muito grave e põe em perigo a segurança das outras crianças da 

escola, acho que o melhor para o Miguel seria o encaminhamento para uma Escola de 

Educação Especial (por exemplo do Restelo) onde o Miguel poderia ter actividades que nunca 

poderia ter numa escola pública. 

As referidas actividades que mencionei são a equitação, a natação ... que não são possíveis 

ver numa escola pública. 

Se o problema do Miguel melhorasse, poderia voltar mais tarde para uma escola pública, 

desde que fosse devidamente apoiado por técnicos do Ensino Especial e vigiado e medicado 

pelos médicos.»  

Questionário 286 «Penso que é importante, e o mais benéfico, para o Miguel continuar na sua escola, visto 

que ele tem amigos e gosta de lá estar. 

Compreendo a aflição da professora, mas penso que o Miguel não saberia lidar com 

pessoas desconhecidas. Existe uma ligação afectiva entre o Miguel, os colegas e a professora, 

tendo o Miguel dificuldade na demonstração desse afecto, mas este é de extrema importância. 

Será necessário o Miguel ter um acompanhamento constante de outra pessoa, mas no meio 

onde ele se sente bem.» 

Questionário 287 «Primeiro terá que ser desenvolvido um Programa Educativo adequado às necessidades 

Educativas do aluno, de modo a que ele participe em todas as actividades e projectos a 

desenvolver na escola. Sempre que necessário integrar este aluno, em actividades de Atelier, 

Biblioteca, computadores com um elemento da Escola disponível, de modo a libertar um pouco 

a carga horária dentro da sala de aula. Deve haver uma grande articulação de esforços entre 

todos os técnicos intervenientes neste projecto, para que a criança consiga superar todas as 

dificuldades sentidas e assim contribuir para o seu sucesso educativo. Depois de esgotadas 

todas as hipóteses, então se pensaria e no encaminhamento para uma Instituição de Ensino 

Especial.» 

Questionário 288 «Com a professora 

Organizar a sala de forma a distribuir tarefas por todos os alunos 

- Jornal de parede onde inscrever sugestões e criticas 
- Valorizar sempre os aspectos mais do aluno  
Com o aluno e professora 

Organizar um contrato e auto controlo do comportamento 

Com a professora e pais 
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Atribuir tarefas ao aluno em casa e repensar o sistema de prémios e castigos 

- Frequentar  actividades de educação física, natação, etc...» 

Questionário 289 «Tendo em conta a situação proposta, procuraria inicialmente dar-lhe resposta utilizando 

os recursos existentes na escola. 

Assim elaboraria um Plano Educativo em parceria com a Psicóloga da escola e tendo em 

conta os dados recolhidos junto do Encarregado de Educação e outros dados provenientes de 

técnicos com intervenção directa com o aluno, nomeadamente relatórios médicos. Este Plano 

contemplaria adaptações curriculares e/ou outras medidas consideradas necessárias para o 

sucesso escolar do aluno. Na ausência dos referidos dados essenciais à elaboração do P.E., 

diligenciaria no sentido de os obter. Só depois de inicializada esta medida, ou seja, do aluno 

não ter mostrado beneficiar da sua aplicação, (não sendo notórios quaisquer progressos ao nível 

dos diferentes domínios, particularmente no que respeita ao seu comportamento) partilharia da 

opinião da professora do ensino regular, na elaboração de um processo de encaminhamento 

para um estabelecimento de ensino especial, argumentando em conformidade com o percurso 

descrito, a incapacidade/impossibilidade da escola poder responder às sua N.E.E.S. 

Nem sempre a inclusão é a melhor resposta para o aluno com N.E.E. Implica repensar os 

requisitos que a optimizam, com especial destaque para a disponibilização de recursos por 

parte das escolas.» 

Questionário 290 «Parece-nos que, o encaminhamento para uma Escola de Educação Especial, não será a 

primeira solução para a resolução do problema, pois a criança gosta da escola e tem, além de 

alguns amigos, uma “amiga especial”. 

Provavelmente o aluno não está bem com ele próprio e como tal manifesta o seu mal-estar 

com atitudes agressivas, é o pedido de ajuda. Será urgente que ele beneficie de apoio 

psicológico. O psicólogo que o vier a acompanhar deverá, também, trabalhar com a professora 

do aluno.» 

Questionário 291 «Cada caso é uma caso, teria de ter mais dados concretos sobre o aluno para poder opinar 

sobre o seu futuro.»  

Questionário 292 «Excluir o Miguel mandando-o para outra instituição, não é a solução. É necessário ajudar 

este aluno e não é mandando-o embora que se resolve situação. 

O Miguel precisa de ter, pelo tempo necessário, um professor de Necessidades Educativas 

Especiais incluindo na sala de aula regular para, com o auxílio de técnicos próprios, controlar 

os comportamentos desajustados do aluno e ajudá-lo na aprendizagem. A escola deve pôr um 

computador na sala de aula regular. 

Devem-se marcar reuniões com os vários especialistas, tais como: Psicólogo, 

Neuropediatra e estes devem intervir de modo a poder ajudá-lo. O Encarregado do aluno deve 

ser chamado à Escola com frequência.» 

Questionário 293 «Dever-se-á fazer um levantamento do ambiente familiar e social em que o aluno está 

inserido, para perceber quais as razões que estão na origem deste comportamento agressivo. 

Seguidamente, através de sessões de acompanhamento psicológico dever-se-á perceber  
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porque reage assim com a Marta. 

Como professor de apoio eu proporia que a colega fosse coadjuvada por outro colega e em 

relação ao aluno poder-se-iam fazer contratos por objectivos, nesta fase pouco ambiciosos.» 

Questionário 294 «- Observação por parte dos técnicos especializados para despiste da situação. 

- Diálogo com a família de modo a recolher toda a informação necessária. 
- Diálogo com o Miguel para compreender e perceber suas motivações e interesses. 
- Trabalhar em parceria com a professora da classe de forma a incentivar o aluno e a 

melhorar a sua auto-estima (esgotar todos os recursos materiais e humanos 
disponíveis).» 

Questionário 295 «A situação deve tentar ser resolvida através da conjugação de todas as pessoas referidas. 

Inicialmente o psicólogo deveria tentar descobris qual a situação/problema que desencadeou a 

agressividade, para que mais tarde os pais, os professores de apoio e do regular, com todos os 

outros elementos em conjunto ajudem o aluno a integrar-se melhor e a superar este grave 

problema que afecta não só o aluno como também toda a comunidade escolar.» 

Questionário 296 «Tendo em conta o ideal de escola inclusiva, seria importante manter a criança na escola 

pública. 

Porém, tal só seria possível se existissem as condições ideais. Condições essas que se 

traduziriam por este aluno um professor só para ele, que trabalhasse com ele só numa sala 

Questionário 297 «Neste caso, como professora de apoio educativo é difícil decidir o futuro escolar de uma 

criança como o do Miguel, ou de outra criança qualquer. 

O Miguel é uma criança que a meu ver tem muitas dificuldades em se relacionar com os 

colegas, em conseguir comunicar e tem comportamentos agressivos. 

No momento perguntou-me: Se o Miguel não é uma criança autista? Pelos 

comportamentos que o Miguel manifesta, eu acho que o principal problema é sem dúvida a 

relação meio envolvente, e o meio social.» 

Questionário 298 «Trabalho de parceria com as psicólogas talvez a implementação de um programa 

modificador de comportamentos que envolva o Miguel, os colegas, a professora da turma, a 

família. Este deverá ser elaborado pelas psicólogas, pela docente de apoio educativo, pela 

docente da turma e envolver todos os intervenientes.» 

Questionário 299 «Na minha opinião cada caso é um caso e está demasiado subjectivo para que possa julgar 

a situação. No entanto a criança é ainda muito “novinha” para que possa ser encaminhada para 

uma escola de Ensino Especial, pois teria que ser uma caso muito complexo para ir com esta 

idade para uma Instituição. 

Duvido que haja alguma Instituição que lhe possa dar melhor resposta que a escola.» 

Questionário 300 «Tendo em conta que o Miguel está integrado na escola, gosta de andar na escola e até tem 

amigos, deveria haver um esforço para que o Miguel continue na escola, espaço do qual gosta. 

O Miguel está na escola no 2º. ano o que é pouco, para se decidir o seu encaminhamento para 

uma Escola de Ensino Especial.» 

Questionário 301 «Não recorrendo imediatamente ao encaminhamento para estabelecimento de educação 

especial, proporia o seguinte: 

- Caracterizar a situação da criança com o Encarregado de Educação tentando 
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vislumbrar factores potencialmente desencadeadores da agressividade. 
- Pedir acompanhamento médico e ou psiquiátrico. 
- Fazer um registo temporal das atitudes agressivas para saber se ocorrem 

casuisticamente, casualmente, ou se obedecem a um padrão. 
- Procurar actividades que suscitem interesse. 
- Criar alternativas exteriores à sala de aula para contrapor aos momentos de 

agressividade. 
Nos intervenientes do processo educativo talvez tivesse relevância incluir o terapeuta 

ocupacional pelo contributo valioso na aprendizagem de comportamentos, mas esta é sempre 

uma área em falta. Olha-se muito para a psicologia e esquecem-se outras vertentes técnicas de 

intervenção que podem ser decisivas no contributo da regulação de situações complexas. 

Se na escola fosse possível proporcionar algo semelhante ao que existe nos 

estabelecimentos de educação especial (alguns) – terapias, psicomotricidade, educação física, 

ateliers, turmas pequenas, muitas das crianças não precisariam de deixar as suas escolas.» 

Questionário 302 «1 – Levar o aluno a uma consulta de Pedopsiquiatria, para saber qual a razão pela qual 

isto acontece. 

2 – Com base nas orientações do pedopsiquiatra, tentar elaborar um programa de 

comportamentos agressivos, considerados pela turma; isto é, uma lista de comportamentos que 

a turma elaboraria catalogando-os como agressivos; 

3 – Na sala de aula, optaria por uma metodologia de trabalho de projecto, para que o aluno 

pudesse trabalhar em grupo ou em pares e também onde estabelecesse um projecto individual 

de trabalho. Na escolha do grupo, no início, deixaria que a Marta fizesse parte, visto ser a única 

amiga dele. Se os comportamentos se mantivessem retiraria a Marta do grupo; 

4 – Com base na metodologia, elaborar-se-ia um quadro dos comportamentos, onde cada 

menino assinalasse previamente se sim ou não teve, comportamento “agressivo”; 

5 – No fim da semana reflectiríamos em conjunto sobre o mesmo quadro e planificaríamos 

novas actividades; 

6 – Ora a lista de comportamentos teria de ser mostrada também à família, para que a 

mesma fosse cumprida em casa.» 

Questionário 303 N.R. 

Questionário 304 «Penso que deveria ser feita uma avaliação psicológica ao Miguel, por exemplo através da 

Câmara Municipal. Posteriormente o referido técnico o encaminharia para a especialidade que 

considerasse pertinente para o seu caso. Esse especialista iria trabalhar directamente com o 

Miguel e iria ajudá-lo a controlar o seu comportamento. O mesmo especialista daria indicações 

e forneceria directrizes à professora da turma e à professora de apoio de forma a trabalharem 

com o Miguel; assim como também aos pais, de forma a estes estarem também mais 

preparados para lidarem com o comportamento do Miguel e tentarem corrigi-lo. Com este 

trabalho em parceria e com todos estes intervenientes ir-se-ia tentar solucionar o problema do 

Miguel, sem o retirar daquela escola.» 

Questionário 305 «1º- Avaliação psicológica por psicólogo ou avaliação em pedopsiquiatra. 

2º. – Avaliação em terapia da fala para se perceber porque é que ele comunica por 
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gestos/gritos. Saber se há alguma suspeita de o Miguel ser mudo, ou outro problema a nível do 

aparelho fonador. 

3º.- Não há dúvida de que esta criança necessita de ser avaliada por uma equipa 

multidisciplinar. 

4º.- Após esta avaliação, o Miguel deveria ser ou encaminhado para a especialidade que 

melhor tratasse do seu quadro clínico ou continuar a ser tratado por diversos especialistas. 

5º.- Devia haver reuniões/relatório entre todos os intervenientes, os especialistas deviam 

indicar à professora da turma mais professora de apoio as medidas que melhor se adaptariam ao 

caso do Miguel. 

6º.- Os pais são o elo de ligação entre o Miguel/escola/medicina, por isso estes também 

deviam ser orientados sob a melhor forma de trabalhar/partilhar e cooperar com o Miguel. 

7º.- Penso que após toda esta avaliação e trabalho de equipa não era necessário retirar o 

Miguel daquela escola. Possivelmente também seria bom para os seus comportamentos 

agressivos, gastar as suas “energias”, que ao que parece são muitas, em qualquer actividade 

desportiva, como por exemplo natação, ginástica ou até equitação. Mas nunca esquecer que a 

Marta é a sua melhor amiga, logo este devia continuar a fazer parte da vida quotidiana do 

Miguel, e podia ser que o ajudasse.» 

Questionário 306 «Tentar entender o motivo que leva o Miguel a comportar-se assim. 

Se necessário encaminhar para serviços de apoio médico (só em caso necessários) 

Valorizar os comportamentos positivos do Miguel com reforços agradáveis. 

Não retirar o Miguel do grupo, fazer trabalho colectivo. 

Sistematizar rotinas e regras que levem o Miguel a entender que o seu comportamento 

deve mudar de forma a que a escola seja um local agradável para todos. 

Estabelecer um acordo com o Miguel que o leve a ter ganhos quando atinge os objectivos 

ou perder quando isso não acontece.» 

Questionário 307 «A primeira medida a tomar é reunir com os Encarregados de Educação para saber como é 

o comportamento do Miguel no meio familiar. Sensibilizar os pais para os problemas 

comportamentais do aluno e modo a que entendam que o Miguel necessita de ajuda médica e 

psicológica. 

De seguida fazer o encaminhamento para os serviços médicos competentes e fazer uma 

avaliação do aluno 

Com o conhecimento dos pais proceder à elaboração de um Plano Educativo Individual 

onde constem regras de organização da sala de aula e regras de socialização. A psicóloga 

também fará uma avaliação psicológica do aluno. 

Este aluno deve continuar o seu percurso escolar na escola do 1º. Ciclo , mas terá de 

trabalhar, para além das competências essenciais, a parte comportamental com, a colaboração 

dos encarregados de educação, do professor de apoio, dos colegas de turma e do professor 

titular da turma. 

Poderá trabalhar na sala de aula a pares, mas sempre com regras bem definidas por todos 
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os alunos e, com a colaboração dos professores. 

Deve recorrer-se sempre que possível à auto- avaliação e hetero-avaliação do seu 

comportamento, utilizando grelhas específicas e, também, sempre a sua auto-estima e auto-

confiança.» 

Questionário 308 «Tentar saber quais são os gestos deste aluno e durante um tempo, deixar o aluno fazer 

aquilo que gosta e depois tentar partir por aí, para poder desenvolver as competências para esse 

ano de escolaridade. Por exemplo.: se o aluno gostar de um animal doméstico deixar o aluno 

trazer esse animal para a escola para que possa ser cuidado por ele. Partir sempre dos gostos do 

aluno para poder alcançar as competências do seu ano.» 

Questionário 309 «Em primeiro lugar teria que me inteirar da história sócio-familiar do Miguel, da sua 

história clínica, se o Miguel já foi submetido a alguma avaliação clinica ou psicológica, para tal 

contaria com a ajuda dos pais, da psicóloga e da professora da sala. Após uma avaliação – 

diagnóstico, para detectar as causas dos comportamentos agressivos, que por norma têm a ver 

com causas emocionais ou afectivas, tentaria, sempre em parceria com os outros intervenientes, 

pensar num programa de intervenção a nível sócio-afectivo dentro da escola, claro, visto que o 

Miguel até gosta da escola e de alguns colegas, embora não consiga relacionar-se com eles da 

forma mais correcta a nível social e afectivo. O programa teria que basear-se em interesses do 

próprio aluno (após descobertos), com vista a uma melhor integração a nível sócio-afectivo, em 

casa , na escola e restantes grupos sociais. Deveria haver uma grande interligação entre 

escola/família/outros técnicos intervenientes, de modo a fazer sentir ao Miguel, em primeiro 

lugar, que ele era amado, aceite quer na família, quer na escola, e também fazê-lo sentir que há 

regras e contratos a respeitar entre amigos e colegas. 

O programa de intervenção seria também alargado às Áreas curriculares, tendo em conta, 

sempre, a promoção da auto-estima, auto confiança e respeito pelo próximo. 

A minha opinião e intervenção teria que ser sempre com muito apoio e parceria de todos 

os intervenientes, dado que a minha experiência em NEE’S é escassa, apenas cerca de 9 meses 

e não tenho qualquer especialização.» 

Questionário 310 «Em primeiro lugar tentava conhecer a história familiar do Miguel. 

Em segundo lugar tentava perceber que estratégias é que a sua professora do ensino 

regular utilizava dentro da sala de aula. (Atitude, postura, que práticas?)» 

Questionário 311 «Penso que o Miguel deverá ter uma adaptação progressiva à escola com o envolvimento 

da mãe e de um trabalho cooperado entre todos os técnicos no sentido de fazer uma frequência 

escola adequada ao seu tempo de tolerância à aprendizagem e aos outros e com um 

acompanhamento grande do professor de apoio educativo, que progressivamente irá retirando 

tempo de intervenção até ser possível à professora gerir a questão internamente, com a 

colaboração dum auxiliar de acção educativa. 

Todos os outros serviços deverão reunir com regularidade para ir ajustando o plano 

educativo.»  

Questionário 312 «Procurar conquistar-lhe a simpatia e confiança e em simultâneo ser firme. 
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Dar-lhe conselhos “corrigindo-lhe” os seus comportamentos/atitudes através de 

gestos/atitudes “maternais” e levá-lo a compreender quando errou e os inconvenientes que os 

seus erros poderão causar. 

Nunca olvidar de ser firme e carinhosa com estímulos positivos ao menor progresso.» 

Questionário 313 «Sendo uma criança que gosta de estar nesta escola, deveria ter a oportunidade de cá ficar. 

Penso que tem um grave problema de socialização mas que deveria ser “agarrado” de outra 

forma . Deve ser ensinado e ajudado a perceber que o seu comportamento não é o mais 

correcto e adequado. Deve ser-lhe dada a oportunidade de continuar aqui, pois não devemos 

“empurrá-lo” para fora só porque ainda não aprendeu a comportar-se. Deveriam ser-lhe dadas 

tarefas mais concretizáveis, que o ajudassem a ser mais responsável e valorizado.» 

Questionário 314 «Em primeiro lugar tentaria saber o porquê do seu comportamento agressivo. Falava com 

os pais e com a psicóloga para recolher informação acerca do Miguel. 

Também, juntamente com a professora da turma, tentaria estabelecer estratégias a utilizar 

dentro da sala de aula e nos tempos em que o Miguel teria apoio: 

- O Miguel teria que preencher uma grelha de auto avaliação diária ou semanal acerca do 
seu comportamento. 

- Estabelecimento de 3 ou 4 regras diárias a cumprir diariamente por parte da professora 
e do aluno. 

- Actividades de pesquisa de acordo com o seu interesse. 
- Jogos educativos no computador, caso o aluno gostasse desta área. 
- Responsabilização do aluno de algumas tarefas diárias (marcar presenças, regar 

plantas.......).» 
Questionário 315 «Julgo que o Miguel deverá ser mantido na escola regular pública, pois é aqui que, em 

conjunto, temos que resolver a situação e dar ao Miguel todos os meios necessários; Em 

especial, meios técnicos, onde deverá ser avaliado pelos professores (regular e apoio), pelo 

psicólogo, onde deverá vir a usufruir de terapias, entre as quais ocupacional. 

Também deveremos atribuir ao Miguel certas tarefas, pelas quais ele deverá sentir-se 

responsável, dando-lhe assim, opção de ser humanamente solidário para com os colegas. 

As actividades lectivas atribuídas ao Miguel também deverão ser criativas, lúdicas e 

diversificadas, pois, se calhar o Miguel aborrece-se com a rotina que lhe é imposta de modo a 

que se torna agressivo para chamar a atenção dos adultos. 

O Miguel não deverá ser repreendido quando tem comportamentos +/- agressivos e sim 

felicitado quando revela comportamentos louváveis. 

Talvez uma tabela de auto reconhecimento incentive o Miguel a comportar-se melhor. Esta 

tabela deverá conter zonas onde o Miguel possa inscrever uma cruz mostrando a sua opinião 

quanto a situações onde se comportou bem, mal ou +/-. 

Os pais também são importantes neste processo. Estes devem consolidar estas atitudes em 

casa. 

Julgo que há muito trabalho a fazer pelo Miguel antes de decidir “enviá-lo” para uma 

escola de Educação Especial, pois o convívio com crianças saudáveis que vivem em seu redor 

é essencial para mais tarde se incluir numa sociedade e, assim, se sentir bem.» 

Questionário 316 «Em primeiro lugar valeria a pena avaliar qual a origem do comportamento agressivo, qual 
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a possibilidade de alterar as possíveis causas e avaliar os possíveis resultados, e 

simultaneamente, seria de considerar a requisição de uma Auxiliar de Acção Educativa que 

acompanharia a criança, de modo a evitar situações de agressividade para com os outros 

alunos. A A..A.E. devia ter uma atitude não repressora mas dialogante, de modo a sensibilizar 

o Miguel para os efeitos de uma actuação agressiva (Exp.: Os colegas não querem brincar com 

ele; terem medo de estar perto dele; não gostarem dele; etc).» 

Questionário 317 «>percebermos qual a problemática do Miguel, o seu percurso de vida, até chegar ao dia 

em questão; 

>Procurar encontrar as variáveis que levaram a que a situação se tenha “agravado”; 

>De que modo a escola se organizou para responder a esta criança? Analisar, questionar e 

sugerir outras organizações/suportes mais eficazes; 

>Pedir (se for caso disso) ajuda a outros profissionais externos à escola, Ex.: 

pedopsiquiatria ....; 

>Explicar o que é uma escola de educação especial. O que vai o Miguel encontrar? 

Vantagens/Desvantagens. Eventualmente terá mais diversidade de técnicos a apoiá-lo mas por 

outro lado terá a desvantagem de estar em meio segregado, com modelos de socialização 

inadequados; 

>A escola que o Miguel frequenta também é capaz que o “ensinem convenientemente”! 

Todos somo diferentes e não é por isso que há uma escola para obesos, negros, brancos ... 

A sociedade deve caminhar para uma cultura de inclusão, onde valores como a solidariedade, 

humanismo e tolerância devem ser as bandeiras. Este caminho deve iniciar-se na escola, se as 

crianças conviverem com a diferença será mais fácil para o Miguel e restante comunidade 

escolar, promover diálogos, empatia e tolerância, aprendendo a auto controlar-se e a gerir 

conflitos sem recurso à violência; 

>O Miguel tem problemas em comunicar; grande parte dos problemas destas crianças 

situa-se nesta área, umas porque necessitam de métodos aumentativos ou alternativos de 

comunicação, outras porque não conseguem, apenas ter alguém que os ouça!» 

Questionário 318 «Este aluno só em último caso deverá ser remetido para uma escola de Ensino Especial. 

Aqui sugiro que a professora de apoio educativo, reunindo com os pais e a professora do aluno, 

tente compreender a história do Miguel. Em seguida será a vez de a psicóloga ter uma conversa 

com o aluno a fim de compreender os seus problemas e propor estratégias a adoptar. A 

professora de apoio educativo pode neste caso actuar em parceria com a professora do aluno na 

sala de aula, para ajudar a resolver os problemas suscitados pelo aluno. Em último caso, o 

aluno pode ir ao pedopsiquiatra que o acompanhará.» 

Questionário 319 «A saída da escola deverá ser a última hipótese a pensar. A escola deverá arranjar meios 

para ultrapassar este problema, procurando estratégias. A psicóloga e a professora de apoio 

terão que ter uma intervenção muito directa junto do aluno e dos pais, de forma a que se 

perceba a origem do problema (causas). Terão que ser dadas oportunidades ao aluno e por 

vezes há problemas que parecem muito complicados e que podem ser resolvidos de uma forma 
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mais simples do que se pensava. Eventualmente poderia ser pedido outras intervenções de 

técnicos (ex.: médicos....)» 

Questionário 320 «Nesta reunião há que tentar compreender as causas desta instabilidade, como tal é 

importante ouvir os pais sobre a história familiar e clínica da criança e saber como é o 

comportamento em casa. Ouvia também a professora da classe para entender os momentos em 

que o Miguel se torna conflituoso. Pedia autorização aos pais para o aluno ser observado pela 

psicóloga e também para eu o acompanhar. Com a professora da classe iria observá-lo e apoiá-

lo dentro da sala de aula com o objectivo de identificar a problemática. 

Após estas avaliações, reunia os resultados, com os quais seria, definidas estratégias de 

intervenção com a professora da sala, a família e a psicóloga. Seria feita uma avaliação 

contínua, com vista à aferição e actualização das estratégias adoptadas. 

Relativamente aos pais da Marta, estes teriam de ser chamados à escola e em reunião com 

a Coordenadora da Escola, a professora da sala, a psicóloga e eu, ser-lhes-ia explicado que o 

Miguel já estava a ser acompanhado no sentido de evitar que se repitam situações como a que 

aconteceu com a filha.» 

Questionário 321 «A professora de apoio deve começar por estudar o aluno através de observação do 

mesmo, integrado na sala de aula/comunidade escolar. 

A informação que os pais possam facultar é também muito importante por isso devem ser 

entrevistados de forma a recolher mais informações sobre o aluno de forma percebermos a 

problemática do Miguel e o seu percurso até ao dia em questão. Em parceria com a professora 

da turma, psicóloga da escola, professora de apoio educativo devem delinear-se estratégias a 

pôr em prática de forma a superar estes comportamentos. A integração do aluno e aceitação 

deste pelos colegas é muito importante de forma a conseguirmos superar estes comportamentos 

disruptivos. Neste aspecto as actividades de grupo poderão contribuir para a integração do 

Miguel. 

A escola deve promover a cultura de inclusão, pois todos somos diferentes mas com 

direitos iguais. 

A escola de educação especial deverá ser o último recurso a utilizar, pois o Miguel iria 

ficar perante modelos de socialização inadequados, no entanto, é de salientar os recursos 

técnicos e humanos que existem. 

O Miguel precisa de muita atenção/compreensão/carinho e de alguém que o ouça.» 

Questionário 322 «Na minha opinião esta situação poderia ser resolvida através de tentativas, para ver qual 

se adequava mais e a que iria beneficiar mais o aluno. Deste modo, numa primeira tentativa, o 

aluno poderia frequentar a sala de apoio educativo com um programa de intervenção dirigido 

pelo professor de educação especial. Numa segunda fase, o aluno poderia passar a frequentar a 

sala de apoio educativo e a classe regular funcionando os dois professores em parceria, fazendo 

em conjunto o programa de intervenção. Durante este processo também seria benéfico a 

participação de um psicólogo educacional. 

Caso esta situação não se verificasse benéfica também se poderia realizar uma permuta 
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educativa entre a escola de ensino regular e uma escola de ensino especial onde iria existir 

permuta e partilha de actividades educativas curriculares e extra-curriculares entre a escola 

regular e a escola de ensino especial.» 

Questionário 323 «Como é óbvio essa criança deverá continuar nessa escola! Ajustar e ou evitar esse 

comportamento. Trata-se de uma criança com problemas comportamentais (agressões físicas 

aos colegas). Sugiro observações naturalistas e sistemáticas centradas na criança. Posterior 

avaliação e intervenção! 

Pedir também avaliação e despiste da psicóloga para determinação da problemática gerada 

desse comportamento agressivo. Não esquecer fazer avaliação na área da comunicação e 

perceber em que circunstâncias ocorrem os comportamentos (qual a sua intenção 

comunicativa) com que frequência definir o que fazer op. Do comportamento. Pode e parece-

me necessário fazer um programa de controle de comportamento com reforço positivo (v. 

Motivações da criança). (Fazer quadro de frequência para avaliação) para identificar a causa (o 

que leva ...) do comportamento disruptivo. Aproveitar a ligação especial que tem com a Marta 

– Fazer uma tutoria 

- Reforçar comportamentos positivos dessa criança. 
- Valorizá-lo nos seus aspectos positivos 
- Reforçar a ligação à colega especial 
- Talvez mudá-lo de professora, (não de grupo/pares) pois com essa não me parece que 

se consiga algo. 
Já tive situações idênticas fáceis de resolver que dependem quase inteiramente da inserção 

que se estabelece – Relação professora regular/aluno.(uma das situações que tive foi impossível 

de resolver, unicamente por causa da educ. da sala). 

Por vezes, nós, os professores, em vez de sermos facilitadores da aprendizagem e das 

relações sócio-afectivas, “somos” os geradores de comportamentos agressivos, que surgem 

como chamadas de atenção e provocação, de aproximação, que se resolvem bem com 

determinadas atitudes: 

Resposta adequada! ; firmeza, atenção e carinho, técnicas de controle de comportamento 

com reforço positivo, trabalho em equipa, mais pais mais pares.» 

Questionário 324 «- Anotar todas as observações das pessoas que privam com o Miguel. 

Observação directa dos comportamentos do Miguel nos vários contextos escolares. 

Análise do material recolhido. 

Determinar em que contexto se verificam os comportamentos agressivos e obsessivos. 

Estabelecimento de estratégias para evitar esses comportamentos por antecipação. 

Formulação de contrato para propor ao aluno um comportamento regulado pelas regras 

previstas no regulamento da escola e previsão de sanções a aplicar no caso de o aluno não 

cumprir aquilo a que se comprometeu. 

O Encarregado de Educação será informado do conteúdo do contrato e aprovará o tipo de 

sanções a aplicar.» 

Questionário 325 «Neste caso parece-me imprescindível, para que o trabalho da classe não seja prejudicado, 

que esteja permanentemente com este aluno uma auxiliar de acção educativa, que faça com ele 
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uma análise e um registo dos comportamentos, e que possa sair com ele da sala nos momentos 

em que está mais perturbador.» 

Questionário 326 «Em minha opinião a ida de uma aluno que frequenta o Ensino Regular para uma escola de 

Educação Especial, só deverá acontecer quando se tiverem esgotadas todas as hipóteses no 

Ensino Regular, quanto à modificação do comportamento, leva o seu tempo, talvez em 

conjunto se poderia estabelecer um acordo entre todos, em que cada parceiro teria a “sua 

tarefa” de modo a que todos colaborassem para concretizar um objectivo comum: se não 

pudesse ser a alteração do comportamento do aluno, pelos menos, a diminuição progressiva de 

tais comportamentos agressivos. Tentaria sensibilizar todos os intervenientes para um trabalho 

conjunto e una melhor articulação entre si, quanto às atitudes a tomar face aos comportamentos 

do aluno. (um contrato entre escola, família e técnicos). 

Junto da professora da turma tentar ver quais as melhores estratégias para modificar as 

atitudes do aluno, através de “contratos com o aluno” ou “parcerias com outros colegas” ou 

outras estratégias, que se possam definir após a observação directa de comportamento que 

possam ocorrer nos contextos (sala de aula e recreio). 

Dialogar com o aluno, de modo a perceber porque é que é agressivo com os outros. 

Estabelecer um protocolo com o aluno.» 

Questionário 327 «Primeiro era necessário descobrir o porquê dos comportamentos agressivos e obsessivos. 

Depois seria útil fazer com o Miguel uma escala de comportamentos e confrontá-lo com a 

mesma no final do dia de escola, salientando os momentos bons do aluno. Contabilizar os 

comportamentos e avaliar/reflectir com o Miguel sobre esses mesmos comportamentos. 

Também poderia passar algum tempo, o Miguel, fora da sala de aula com a professora de 

apoio – apoio individualizado. Nos momentos em que está na sala de aula, durante a maior 

parte deste tempo deveria ter alguém por perto sempre disponível para o ajudar a controlar 

alguns dos comportamentos. 

Deve continuar na mesma sala, na mesma turma e com os mesmos intervenientes no seu 

processo educativo.» 

Questionário 328 N.R. 

Questionário 329 «Criar na sala de aula momentos de reflexão sobre os acontecimentos do dia. Se houve 

conflitos saber como foram resolvidos e reflectir sobre outras formas possíveis de resolver a 

situação/conflito. Dramatizar algumas das situações. Sugerir aos alunos estratégias de 

resolução de conflitos, através da prática frequente de dramatizações feitas pelos alunos, onde 

eles possam expressar os seus sentimentos e receios, de a que vão aprendendo a reflectir sobre 

os problemas antes de agir (técnica da tartaruga). Evitar evidenciar comportamentos negativos 

e muito menos os comportamentos do aluno com comportamento problemático. Procurar 

estabelecer elos no grupo/turma de entre ajuda.» 

Questionário 330  «O aluno deverá ficar na escola pública, tentando gerir situações de conflito antes mesmo 

delas acontecerem (antecipadas). O caso deverá ser acompanhado por uma equipa 

multidisciplinar que trabalhe em partilha de saberes.» 
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Questionário 331 «Deverá haver reuniões de mediação de conflitos envolvendo também os outros 

professores da escola, para haver partilha e sugestões de resolução do conflito em causa. Em 

minha opinião o aluno deverá continuar na sua escola, tentando-se gerir o conflito, devendo ser 

minimizado/evitado. O caso deverá ser acompanhado por uma equipa multidisciplinar e haver 

um trabalho de parceria.     

Questionário 332 «- Levantamento dos dados para tentar conhecer e perceber as causas da problemática 

(familiar e escolar). 

- Levantamento dos gostos e preferências do aluno 
- Apresentação do caso e discussão do mesmo numa equipa multidisciplinar, procurando 

em conjunto encontrar soluções viáveis, tendo em conta os recursos existentes na 
escola e as preferências do aluno. 

- Organização da dinâmica da sala de aula e aplicação de novas estratégias que vão de 
encontro às necessidades do aluno. 

- Assinatura de um contrato entre todos os intervenientes, professores, pais, aluno 
responsabilizando-o pelo seu cumprimento, onde serão mencionadas as recompensas 
por cada meta atingida ou as penalizações.» 

Questionário 333 «Se eu fosse a professora de apoio desta escola, em termos gerais, a minha intervenção 

basear-se-ia na continuidade do Miguel nesta escola em virtude de ser a escola em que gosta de 

andar e onde tem amigos, necessitando para isso e urgentemente de um acompanhamento mais 

próximo da professora de apoio e ainda, concerteza, de intervenções diferentes por parte das 

pessoas que o rodeiam. 

Por parte da professora de apoio, intervenção dentro das sala de aula (parceria 

pedagógica), em que a professora além de poder acompanhar o Miguel a nível pedagógico, iria 

incentivar afectivamente todos os comportamentos adequados, com o incentivo da Marta, 

devido a ser uma amiga especial, valorizando todos os comportamentos adequados do Miguel, 

incentivando à continuação dos mesmos através de vários estímulos positivos, envolvendo a 

turma neste trabalho fazendo com que passassem a respeitar e gostar do Miguel, o que daria 

felicidade e alegria ao aluno.  

Em termos gerais era isso que eu faria.» 

Questionário 334 «Procurar conhecer as causas (pessoais, de saúde, familiares, sociais) do comportamento 

problemático. 

Discutir o caso em equipa multidisciplinar para partilha de ideias e procura de soluções 

Na sala de aula 

- Constituir grupos de reflexão/discussão semanal/quinzenal de situações ocorridas na 
escola. 

- Ver o que gerou a situação, como o aluno a resolveu e apresentar outras soluções. 
- Apresentar à turma situações hipotéticas (sem as relacionar directamente com um 

aluno em particular) para discussão e procura de soluções. 
- Discutir estratégias de resolução de conflitos. 
- Trabalhar a dramatização de situações onde estas questões possam estar presentes e 

posteriormente discutidas.» 
Questionário 335 N.R. 

Questionário 336 «O Miguel não deve ser encaminhado para Instituição, mas sim para uma consulta de 

Pedopsiquiatria com a qual a família e a escola deverão ter reuniões sistematicamente, ou, 

orientações precisas sobre a situação. 
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Entretanto, dever-se-á proceder ao diagnóstico do aluno, (professora de apoio, psicóloga e 

outros), e fazer levantamento de áreas fortes e fracas do aluno, para delinear estratégias de 

actuação de emergência na escola e na família. 

Normalmente, nestas situações a auto estima da criança também é afectada. Para a 

valorizar deverão utilizar-se estratégias baseadas no suporte das áreas fortes. 

A agressividade, além do desequilíbrio biológico, pode ser também uma manifestação de 

comportamento afectivo, de comunicação. Senão, vejamos, ele comunica com a amiga de 

maneira agressiva porque são esses os instrumentos de que dispõe. 

Nestas situações também resulta como estratégia imediata, acalmar a criança com atitudes 

meigas e abraços falando-lhe baixinho. A criança faz como que um regresso ao seio materno e 

acalma-se.» 

Questionário 337 «Como professora de apoio e se fosse a professora de apoio educativo do Miguel não 

deixaria que ele saísse da escola que estava a frequentar. Iria rever a situação para avaliar as 

competências do aluno. Pediria ajuda ao Hospital da zona tentando encaminhar esse aluno para 

as consultas de desenvolvimento e de pedopsiquiatria desse Hospital. Posteriormente, seriam 

delineadas várias estratégias de actuação a serem realizadas tanto na escola como na casa desse 

aluno. 

Quanto ao Psicólogo caber-lhe-ia a função de elevar a auto-estima do aluno, modificar 

gradualmente alguns comportamentos menos desejáveis e descobrir quais os colegas que 

considera serem seus amigos, quais os que não gosta e/ou detesta e vice-versa. Tentaria 

arranjar actividades de integração do Miguel na escola com vista à sua inclusão (escolar) no 

grupo, turma e escola. 

Pois, se o Miguel gostava de andar na escola, como é que se compreende que ele estivesse 

a ter actuações desse género? 

- Será que os professores não teriam “culpas” na maneira de actuarem com este aluno? 
- Será que não estariam a pô-lo de parte, uma vez que ele lhes estava a dar “trabalho”? 
- Será que ao quererem retirá-lo dessa escola iriam ficar mais felizes, pois era menos um 

a terem que atender? 
- Por vezes, esquecemo-nos da parte humana e relacional ou não será? 
- Será que esses professores sentiam que já não podiam fazer mais nada por esse 

aluno???» 
Questionário 338 «Parece que o Miguel está a atravessar um momento complexo talvez originado por 

alguma situação de saúde, familiar, tristeza por algum motivo relacionado com doença, morte 

de alguma pessoa querida. Comunica com a Marta, mas a maneira que ele consegue comunicar 

é com agressão. Talvez com ajuda directa, com um técnico presente nos momentos em que ele 

conversa com a Marta, ele possa modificar a forma de comunicar com a Marta e a partir daí, 

com os outros colegas, professores... 

A ajuda psicológica parece-me muito positiva e deve ser esta técnica a ajudar os 

progressos do aluno, a encaminhá-lo para outros serviços que ela considere viáveis.» 

Questionário 339 «Penso que este aluno deverá ser encaminhado para uma consulta de hiperactividade. 

Onde o Técnico fará a apreciação da situação. Como professora de apoio, já tive um caso 
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semelhante ao do Miguel. O aluno foi a uma consulta de hiperactividade e foi medicado. Hoje 

só consegue trabalhar sob o efeito de medicação; já não é tão agressivo com os colegas e é 

capaz de cumprir regras sociais.» 

Questionário 340 «O Miguel tem toda a legitimidade para permanecer na escola onde está matriculado. O 
trabalho desenvolvido com este aluno terá de ser encaminhado por vários técnicos. Será muito 
importante ser desenvolvido na turma um trabalho de terapia comportamental por uma 
Psicóloga. Ter em atenção ao ambiente familiar e trabalhar em grupo com a família. Tentar 
perceber o que está por trás desta agressividade ...O que leva este aluno a ter estes 
comportamentos. Quais os factores desta agressividade. Ensinar o aluno a lidar com os seus 
impulsos e sensibilizar os colegas para o ajudar.» 

 


