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Introdução ao 
projeto Yard4All

A Convenção sobre os Direitos da Crianças postula que as crianças têm direito à 

educação (artigo 28.º) e a educação deve desenvolver a personalidade, os talentos e 

as capacidades de todas as crianças na medida das suas potencialidades (artigo 29.º). 

Melhorar a qualidade da educação é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável a 

ser alcançado até 2030.

O projeto Yard4ll é um projeto Erasmus+ que reúne nove organizações parceiras e que 

prevê os seguintes objetivos:

1. Melhorar a qualidade de aprendizagem das crianças, utilizando ambientes de 
aprendizagem e ensino não formais para promover um maior contacto social entre 

alunos com e sem Necessidades Educativas Especiais (NEE); desenvolver processos 

de aprendizagem inovadores guiados por currículos flexíveis;

2. Fortalecer as atitudes, competências e capacidades dos profissionais, 
proporcionando-lhes oportunidades de formação alinhadas com os objetivos 

políticos nacionais e locais para a educação inclusiva;

3. Utilizar um ambiente de aprendizagem alternativa – pátios escolares - para criar 
uma metodologia inovadora para desenvolver em todas as crianças a matemática, 

a ciência e outras competências (por exemplo, empreendedorismo e criatividade);

4. Construir com os recursos existentes e seguindo os princípios da permacultura 
na economia dos recursos hídricos, na conservação dos solos, na ativação da fauna 

microbiológica e na proteção contra as  pragas;

5. Aumentar a participação dos pais e da comunidade através da organização de feiras 
locais de produtos agrícolas com o objetivo de angariar recursos financeiros para a 

sustentabilidade do projeto (vender sementes e produtos, implementar princípios 

de Comércio Justo). O objetivo é usar a horta da escola como uma ferramenta para 

aumentar as competências dos professores e juntar todas as crianças. Esta é uma 

oportunidade para uma educação formal (STEM ) e não formal, bem como para uma 

educação inclusiva e de qualidade.
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O projeto inclui quatro produtos 
intelectuais (Intelectual Outputs - IO), 
nomeadamente:

IO2 - Modelo de apoio entre pares  

(criança-a-criança)

IO3 - Guia de Negócios e Marketing para 

Crianças

IO4 - Guia para a utilização de conceitos de 

matemática  na  horta da escola 

IO5 - Guia para desenvolver conceitos de 

ciências na horta escolar

Este documento diz respeito ao IO2,  
que inclui:

• Modelos de suporte entre pares: Características  

e fases, e a sua adaptação aos aspetos distintivos 

da deficiência.

• Lições-chave aprendidas com as evidências, 

incluindo aspetos de liderança, design  

e organização; apoio e supervisão; competências  

e formação; longevidade do programa; questões 

de confidencialidade; e riscos.

• Atividades escolares centradas na deficiência  

e em intervenções de apoio entre pares, baseadas 

na eficácia de diferentes modelos, pontos fortes e 

fraquezas.

• Uma revisão literária sobre crianças com NEE.

9
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Como pode 
um esquema 
de pares ser 
útil para o 
Yard4all?
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Como pode um 
esquema de pares ser 
útil para o Yard4all?

O apoio entre   pares pode ser geralmente definido como uma relação 
estruturada em que uma pessoa treinada, ou alguém que tenha o 
conhecimento (seja a partir das suas próprias experiências decorrentes 
de determinada condição, ou das circunstâncias daqueles a quem presta 
apoio ), ajuda outras pessoas com necessidades diferentes (por exemplo, 
Coleman, Sykes e Groom, 2017; Davidson et al., 1999) usando abordagens 
formais ou informais.  Na literatura pode encontrar-se um conjunto de 
conceitos diferentes: apoio entre  pares, mentoria de pares, amizade e 
companheirismo.

Um programa entre pares deve fornecer apoio emocional (por exemplo, 
interações empáticas, cuidados, incentivo ), apoio informativo (por 
exemplo, fornecer conhecimento, aconselhamento, sugestões, incluindo 
disponibilidade de recursos relevantes, formas alternativas de atuação 
e orientação sobre a eficácia) e apoio à avaliação (por exemplo, fornecer 
informações para incentivar a tomada de decisões pessoais e aspetos 
motivacionais para incentivar a persistência e a resiliência).

Nas escolas, os colegas que integram este modelo são alunos responsáveis 
que prestam apoio a colegas mais novos ou com a mesma idade através de 
atividades estruturadas supervisionadas por um adulto. O princípio central 
do modelo de pares é que pode ser útil para as crianças receberem ajuda 
dos seus pares, em vez de adultos. Em ambientes escolares, com crianças 
com necessidades especiais, um modelo de apoio entre pares pode ser 
uma intervenção que envolva um ou mais colegas sem deficiências que 
proporcionem apoio académico e/ou social a um aluno com NEE. Os alunos 
apoiantes podem tornar-se o "professor", modelando comportamentos 
adequados, interações, expectativas, perceções e programas de 
aprendizagem e ao ajudar os alunos do ensino especial podem também ser 
úteis com tarefas rotineiras. 
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A aprendizagem entre pares  refere-se ao “uso de estratégias de ensino 
e aprendizagem em que os alunos aprendem uns com os outros sem a 
intervenção imediata de um professor” (Boud, Cohen, & Sampson, 1999, 
p. 413). Na aprendizagem entre pares, a aquisição de conhecimentos 
e competências é conseguida através de ajuda ativa e do apoio entre os 
alunos iguais ou equivalentes.

O modelo de apoio de um para um e o modelo de apoio em grupo com base 
escolar são dois exemplos de modelos de apoio entre pares (Coleman et al, 
2017).  O apoio de um para um na escola é quando um aluno ajuda os outros, 
com a supervisão de um facilitador adulto. Normalmente aborda questões 
como a autoestima, a confiança , a saúde emocional e o bem-estar na escola. 
Os modelos de apoio em grupo escolar geralmente envolvem "lições" 
dadas a um grupo de colegas em alguns casos por colegas mais velhos (por 
exemplo, alunos do 7º ano apoiados por aqueles que se encontram entre o 
10º e o 12º), ou sessões entre um "grupo de pares" liderado por facilitadores 
formados ou capacitados.

Algumas abordagens psicossociais sustentam modelos de apoio entre 
pares, particularmente:

• Teoria da Aprendizagem Social de Bandura: o pressuposto subjacente 
a esta teoria é que as pessoas aprendem observando o comportamento 
e atitudes de outros (modelo vivo), bem como os resultados desse 
comportamento. De acordo com esta abordagem, o comportamento é 
modelado e pode servir de guia para agir. 

• Teoria da Comparação Social de Festinger: esta teoria defende que os 
indivíduos se autoavaliam com base na comparação das suas próprias 
crenças e desejos com os de outra pessoa (semelhante). Comparações 
ascendentes com outros semelhantes (por exemplo, colegas que 
prestam apoio)) podem melhorar a motivação e de melhoria 
autoaperfeiçoamento dos seus pares e ser uma fonte de esperança e 
inspiração.  Os pares podem ser mais eficazes do que os adultos no 
ensino de atividades de lazer e brincadeiras adequadas à idade (Pierce 
& Schreibman, 1997, p.207). 

• Quadro de capacitação: visa aumentar o conhecimento, confiança e 
competências pessoais dos indivíduos para ativar a mudança pessoal 
ou sistémica/comunitária (por exemplo, Cattaneo & Chapman, 2010).

13
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Beneficios para Crianças com NEE Benefícios para Crianças sem NEE

1. Amizades 1. Amizades significativas

2. Aumento de contatos sociais, dos 
relacionamentos e redes

2. Aumento da apreciação e aceitação das 
diferenças individuais

3. Modelos de pares para competências 
académicas, sociais e comportamentais

3. Maior compreensão e aceitação da 
diversidade

4. Aumento da realização 4. Respeito por todas as pessoas

5. Melhor acesso ao currículo geral
5. Prepara todos os estudantes para a vida 
adulta numa sociedade inclusiva

6. Melhoria na aquisição  e generalização de 
competências

6. Oportunidades de dominar as actividades 
praticando e ensinando outros

7. Aumento da inclusão em ambientes 
futuros

7. Melhores resultados académicos

8. Maiores oportunidades para interações
8. Todas as necessidades dos estudantes 
são melhores satisfeitas, maiores recursos 
para todos

9. Expectativas mais elevadas

10. Aumento da colaboração da 
comunidade escolar

11. Aumento da participação dos pais

12. Famílias mais integradas  
na comunidade

De forma geral, l, as evidências mostram que os programas de pares na escola (esquemas de 

apoio entre  pares presenciais) proporcionam benefícios às crianças envolvidas 1.

_

1 Adaptado de  http://www.kidstogether.org/

http://www.kidstogether.org
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O apoio entrepares ajuda na promoção de 

laços sociais que conduzem à independência e 

ao aumento da autoestima, da autoeficácia e 

do ambiente  escolar.  

Foram também encontrados benefícios com 

os professores e no ambiente escolar:  os 

professores de educação especial informaram 

que os programas de apoio entre  pares 

lpermitiu utilizar o seu tempo de forma mais 

eficaz, sendo rentabilizado no planeamento, 

consultoria e co-ensino (Barnitt, 2005). 

Nas escolas, os principais objetivos do apoio 

entre pares são geralmente a promoção da 

coesão de grupo e do ambiente de apoio nas 

escolas, ao mesmo tempo que aprendem 

nas atividades escolares. Considerando que 

o Yard4all visa promover um maior contacto 

social entre alunos com e sem NEE, desenvolver 

processos de aprendizagem inovadores, um 

sistema de apoio entre pares que pode colocar 

as crianças no centro do processo através 

do trabalho de grupo cooperativo (Cowie & 

Wallace, 2000), este proporciona efetivamente 

uma grande oportunidade para os alunos 

trabalharem em conjunto em atividades 

estruturadas dentro e fora da sala de aulas.
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Yard4All:  
Um roteiro para  
a implementação 
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Yard4All: Um roteiro para  
a implementação

Quais são os objetivos deste modelo? 
O modelo visa fornecer um roteiro de um sistema de apoio entre pares que ajude a 

implementar um ambiente de aprendizagem alternativo - hortas escolares - e criar uma 

metodologia de aprendizagem inovadora que reúna alunos com e sem NEE.

Quais são os resultados esperados?
• Promover o contacto social (positivo) entre alunos com e sem NEE.

• Melhorar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo.

O modelo de apoio entre pares: Principais ações
Globalmente, os profissionais da escola devem ter a capacidade de ser responsáveis 

pela supervisão do programa, seleção e formação depares (apoiados e apoiantes), 

acompanhamento da implementação e avaliação (preparação comunitária  

e organizacional).

(Recuperado de Pares para progredi2)

_

2 http://peersforprogress.org/resource-guide/starting-a-peer-support-program/

Preparação Organizacional 
& Comunitária

Desenvolvimento  
Programático

Avaliação
Implentação  
de Programa

Sustentabilidade

http://peersforprogress.org/resource-guide/starting-a-peer-support-program/
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Passos para a seleção e formação dos apoiantes de pares3: 

Conhecer o trabalho dos estudantes que 
integram o modelo de pares

Selecção de estudantes de pares

Formação básica 
para estudantes de pares

Planeamento de actividades

Realização das atividades

Etapa final/Conclusão

Através: Processos de grupo; comunicação; avaliação 

Indicar instruções

Formação complementar  
para estudantes de pares

_

3 Adaptado de Klicksafe (https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/
Setting_up_Peer_Support_Programmes_in_Schools.pdf)

https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_S
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_S
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Definir objetivos e passos orientados para a ação: a utilização de um esquema  S.M.A.R.T. 3:

_

4 Adaptado de: Massachusetts Institute of Technology. Recuperado de: http://hrweb.mit.edu/performance-development/
goal-setting-developmentalplanning/smart-goals

Quem são os atores-chave?
Os apoiantes de pares são um dos atores-chave. Quais são as qualidades de um apoiante de 

pares?

O sucesso depende da qualidade dos pares apoiantes  especificamente, os pares formados  que 

são entusiastas, comprometidos e que têm fortes capacidades de comunicação e interpessoais 

são elementos-chave para garantir uma implementação bem-sucedida.

O que se quer 

alcançar?  

• Quem  

• O Quê  

• Onde  

• Quando 

• Porquê

O que queremos 

medir e como? 

[usar metodologia 

mista

 – instrumentos 

qualitativos e 

quantitativos)

Objetivos; 

barreiras/

desafios - 

procedimentos 

para os 

enfrentar

O que queremos 

medir e 

como? [usar 

metodologia 

mista

 – instrumentos 

qualitativos

Definir se objetivos 

específicos são 

alcançáveis 

ao longo do 

programa e 

antes do fim do 

programa

Competências interpessoais: • bom ouvinte/escuta ativa  • acessível • confiável/amigável 

• gentil • paciente • comportamento exemplar • bom líder • cuidadoso • apaixonado por 

ajudar os outros

SMAR TEspecífic 
(Specific)

Mensurável 
(Measurable)

Alcançável 
(Achievable)

Relevante 
(Relevant)

Tempo 
(Time-bound)

http://hrweb.mit.edu/performance-development/goal-setting-developmentalplanning/smart-goals
http://hrweb.mit.edu/performance-development/goal-setting-developmentalplanning/smart-goals
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2. Entrega/Implementação  
do Programa

• Os grupos de apoio escolar não devem exceder 

quatro membros;

• A utilização de estratégias a partir de abordagens 

de aprendizagem coope-rativa é importante:

• As crianças devem ser encorajadas a expressar 
as suas opiniões e a oferecer soluções para os 
problemas que estão a discutir;

• Os membros do grupo devem completar as suas 
tarefas e assegurar que os outros também o 

conseguem. 

• Os membros do grupo devem compreender que 

são individualmente responsáveis pelas suas 

contribuições para o grupo, que podem surgir 

quando os membros assumem a responsabilidade 

de completar a sua parte da tarefa, ao mesmo 

tempo que encorajam outros a fazer o mesmo.

3. Planeamento e monitorização

• Definir objetivos e passos orientados para a ação.

• Implementar o plano de ação e monitorizar o 

processo:

• A intervenção está a ser conduzida como 
planeado? Quais as adaptações necessárias?

• Avaliar se os objetivos específicos foram 
alcançados após uma atividade, identificar 
obstáculos e refletir sobre possíveis soluções.
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• Avaliar os pares, as partes interessadas e a capacidade de resposta dos membros da 
equipa de tempos a tempos.

• Avaliar a satisfação dos participantes após cada atividade.

• Avaliar a satisfação com os períodos de supervisão.

• Estabelecer dois períodos de observação para monitorizar a qualidade da intervenção. 

• Planear períodos de formação mais pequenos durante a intervenção para os paresapoiantes 

e outros membros da equipa.

• Definir quando os pares apoiantes devem cumprir as suas funções, definir objetivos 

específicos e monitorizar o processo.

O projeto Yard4All contém um conjunto de 18 atividades que foram desenvolvidas de forma a 

impulsionar seis competências principais: interação básica, capacidade de comunicação, gestão 

emocional, cooperação, resolução de problemas, gestão de conflitos.  O objetivo é promover 

um maior contacto social entre alunos com e sem NEE, e melhorar o ambiente de aprendizagem 

inclusiva.

18 ATividades 
Competências: 

Objectivos

1.Interação básica

2.Comunicação

3. Gestão Emocional

4. Cooperação

5. Resolução de Problemas

6. Gestão de Conflitos

Promover maior contacto 
social entre alunos com e 
sem NEE

Melhorar o ambiente de 
aprendizagem inclusiva
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Competências e atividades

Competências Atividades

1. Interações básicas

• Olhar nos olhos um do outro
• Usar o nome um do outro
• Seguir as instruções
• Partilhar materiais e ferramentas
• Prestar atenção um ao outro.

2. Competências de comunicação

Verbal:
• Ouvir-se uns aos outros,
• Fazer turnos
• Desenvolver competências linguísticas
• Fazer perguntas
• Iniciar conversas
• Compreensão comum da terminologia

Não verbal:
• Expressar emoções
• Reconhecer emoções (rosto, linguagem corporal)

3. Competências emocionais 

• Identificar emoções próprias
• Expressar emoções apropriadamente
• Identificar emoções nos  outros
• Compreender o que desencadeia atitudes
• Divertir-se com outras crianças
• Saber como relaxar (autorregulação)

4. Competências cooperativas

• Trabalhar em pares/grupos
• Foco e apoio no trabalho comum e no sucesso
• Partilhar tarefas e responsabilidades
• Ganhar experiência em como ajudar / ser ajudado
• Oferecer ajuda / cuidar
• Falar sobre prazeres e problemas
• Concordar/discordar de uma ideia (não de uma pessoa)
• Dar feedback / avaliar uma situação

5. Competências de resolução  
     de problemas

• Recolher e organizar informação
• Pedir ajuda
• Saber analisar uma situação (prós e contras) e tomar 

decisões (individualmente, em pares ou em grupo)  
• Aceitar as consequências

6. Gestão de conflitos/ 
     resolução

• Explorar pontos de vista
• Negociar
• Assumir o compromisso
• Aprender a avaliar uma situação
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Competências Sociais

Nome da 
actividade

Interação 
básica Comunicação Gestão 

emocional Cooperação Resolução de 
problemas

Gesrão de 
conflictos

Conhecimento 
Científico  
biologia, 

matemática ou 
capacidades 
artísticas

1. Passo a Passo 
em  imagens  •• •• ••
2. O que está 
atrás de mim? •• •• ••
3. Marinheiros •• •• •• ••
4.Dedos 
pegajosos  
de duende •• •• •• ••
5. Escala de 
sentimentos  
- palavras 
venenosas 

•• •• •• ••
6. A minha vez – 
técnica do saco 
de feijão •• ••
7. O que está 
debaixo do 
telhado? •• •• ••
8. Apanhar ervas 
(efeitos) •• •• •• ••
9. Apanhar ervas 
para usar como 
especiarias •• •• •• ••
10. Vamos 
plantar sementes 
juntos? •• •• •• ••
11. Jardinagem 
para  presente 
de Natal •• •• •• ••
12. Faça um livro 
"Como plantar 
no interior?" •• •• •• •• ••
13. Preparação de 
ervas, fazer um 
chá de ervas •• •• •• ••
14. Fazer um 
plano de início 
da sementeira •• •• •• •• ••
15. Identificação 
de ervas •• •• ••
16. Cultivar a 
horta •• •• •• •• ••
17. Usar 
ervas como 
especiarias •• •• •• ••
18. Passear 
pela hora – 
introdução às 
ervas

•• •• •• ••
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Como realizar as atividades?

• Os instrumentos destinam-se a uma 

implementação flexível de acordo com a 

avaliação das necessidades e do grupo de crianças 

envolvidas.

• As atividades foram pensadas para crianças entre 

os 6 e os 12 anos.

• O planeamento inclui atividades interiores e 

exteriores 

• O principal objetivo é aplicar as 18 atividades 

de forma a alcançar os resultados esperados ou 

identificar competências específicas que precisam 

de ser melhoradas de acordo com uma avaliação 

anterior das necessidades.

Para que a aprendizagem entre pares seja eficaz, 
os pares devem receber previamente instruções e 
orientações sobre como ensinar conteúdos de qualidade 
aos outros. 

Globalmente, seguindo pressupostos de apoio entre 
pares, os pares devem trabalhar em conjunto em cada 
atividade com pelo menos um par com incapacidade/
NEE. 

A fim de promover interações positivas, a literatura 
mostra que a aprendizagem de apoio entre  pares 
é fundamental, mas outras variáveis também são 
relevantes: interações a longo prazo; cooperação em 
atividades com vista a metas comuns; estatuto igual; 
apoio ao contacto incorporado nas normas sociais.

No final de cada atividade é importante monitorizar a 
orientação dos pares apoiantes  e a compreensão dos 
pares.



27

Yard4All: Um roteiro para a implementação     03

Nome da 
atividade: 1. Passo a passo em imagens 

Resultados 
conseguidos:

• Contacto Positivo entre crianças
• Foco e apoio no trabalho comum

Idade: > 6 anos

Número de 
participantes:

Pares (2) ou pequenos grupos (3-4 crianças/grupo) – 1 criança com NEE em cada 
grupo

Duração: 30 minutos (máx.)

Tipo de 
atividade:

Preparação e organização

Objetivos da 
atividade:

• Para definir os passos de um processo de trabalho
• Facilitar a estrutura/organizar processos para crianças com alguma NEE (por 

exemplo, autismo, hiperatividade ou défice de atenção, deficiência mental, 
transtorno auditivo, distúrbios linguísticos)

Preparação:
• Imagens relacionadas (por exemplo, ARASAAC) com íman ou fita adesiva ou 

pedaços de papéis e lápis, tesouras

Equipamento:
• Quadros/ pedaços de papéis para desenhar, tesoura com íman ou fita adesiva na parte de 

trás
• Pequena, movível mesa magnética / mesa de fita de rasgo

Detalhes da 
atividade:

As crianças em pares/pequenos grupos constroem a estrutura da seguinte sessão de 
trabalho:
1. O professor define a sessão de trabalho (por exemplo, plantar vegetais, colher 

maçãs no jardim)
2. As crianças desenham os passos das sessões de trabalho.
3. As crianças fazem a ordem, como os passos se seguem uns aos outros.
4. Pares ou grupos fazem uma pequena apresentação sobre o processo e as 

imagens.
5. A classe pode discutir sobre a ordem ou dar um feedback positivo.
6. De acordo com o processo as crianças podem preparar o processo no jardim
Variantes:
• pares ou grupos podem planear processos diferentes/paralelos
• pares/grupos mostram as imagens, outras crianças têm que definir os passos
• pares/grupos mostram as imagens e reproduzem o processo como uma pantomima
• pares/grupos jogam o processo como uma pantomima e as outras crianças têm que 

o definir.
• as crianças podem combinar passos com nomes – quem é o responsável por isso?
• as crianças podem combinar passos com ferramentas
• como trabalho de casa as crianças podem fazer fotos de processos domésticos 

juntamente com os pais (por exemplo, como fazer o jantar/limpar a bacia)

Processing & 
evaluation:

Perguntas para crianças:
• Mãos para cima! – Foi útil fazer uma orientação visual para o processo?
• Faria de novo?
• Qual era a importância de trabalhar em conjunto com um par/pares?
Perguntas para professores:
• As crianças conseguiram terminar o processo com sucesso?
• De quantas ajudas precisaram e quando? Foi útil para as crianças?
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Nome da 
atividade: 2. O que tenho nas costas?

Resultados 
conseguidos:

• Contacto positivo entre crianças
• Foco no sucesso comum
• Desenvolver competência linguística / conhecimento de plantas

Idade:  >6 anos

Número de 
participantes:

Pares (2) - 1 criança com NEE em cada grupo

Duração: 30-45 minutos (máx)

Tipo de 
atividade:

Objetivos da 
atividade:

• Reforçar o conhecimento adquirido
• Reforçar a cooperação

Preparação: Escolher e imprimir imagens relacionadas com plantas/escolher plantas na horta

Equipamento: Fotos de plantas ou, sempre que possível, plantas reais

Detalhes da 
atividade:

As crianças trabalham em pares. O professor prende a foto de uma planta escolhida nas 
costas da criança. O outro membro do par tem que descrever a planta sem dizer o nome 
dela. 
Variante: 
• pode ser jogado como o jogo do quem é quem  de vinte??? e com o início "Sou um... 

/Tenho...? /Preciso de...?
• o orador tem + 1/2/3 palavras proibidas – que estes não estão autorizados a 

mencionar. 
• Pode ser útil fazer um teste: os professores podem dar alguma sugestão de 

como perguntar, como pensar. As crianças podem responder juntas para ganhar 
experiência.

Se for difícil para certas crianças, os professores podem ajudar:
• O professor pode perguntar: "O que pediria se estivesses no lugar do dele/dela? (o par)  
• O professor pode sussurrar algumas ideias; 
• Outros pares podem ajudar a dar alguma sugestão para perguntar. 

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças: 
• Conseguiu  fazer boas perguntas?
• Recebeu respostas úteis?
• O que foi difícil/fácil para ti? Perguntar ou responder?
• Qual foi a importância de trabalhar em conjunto com um par/pares?
Perguntas para professores:
• Quantas crianças precisaram de ajuda e quando?
• Se foi frustrante, quais eram as fontes (de frustração)? (por exemplo, conhecimentos 

teóricos ou competências de comunicação?)
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Nome da 
atividade: 3. Marinheiros

Resultados 
conseguidos:

• Melhoria das competências emocionais: sensibilização para pessoas cegas ou 
pessoas com deficiência visual, e capacidades de comunicação (ouvir, reconhecer 
os sentimentos dos outros),

• Ganhar experiência como ajudar/ser ajudado e resolver problemas

Idade:  >6 anos

Número de 
participantes:

Pares (2) - 1 criança com NEE em cada grupo

Duração: 30 minutos (máx.)

Tipo de 
atividade:

• Usando conhecimentos práticos
• Desenvolvimento de competências sociais

Objetivos da 
atividade:

• Reforçar o conhecimento sobre plantas na horta.
• Julgamento de papéis de apoiante e de uma pessoa que precisa de apoio.
• Sensibilização para pessoas cegas/pessoas com problemas visuais.
• As crianças com NEE podem ganhar experiência para conseguir ajudar os outros.

Preparação: Faça caminhos seguros

Equipamento: 1 pano para tapar os olhos / par

Detalhes da 
atividade:

História: marinheiros viajaram num barco, mas depois de uma grande tempestade 
naufragaram na Ilha Invisível, onde não se pode ver nada. Todos têm muita fome e têm de 
procurar algo para comer. Na Ilha Invisível estão a viver os iluminadores (lightbeings)e são 
tão amáveis e amigáveis que estão prontos para ajudar os marinheiros.  

Um membro dos pares é o iluminador, o outro membro é um proscrito, que deve usar um 
pano para esconder os seus olhos.

Os iluminadoresajudam os marinheiros a navegar até à horta  onde podem encontrar 
algumas plantas adequadas para cozinhar/cozer / comer cru / fazer um chá.

O professor explica ao iluminador como navegar outras pessoas: 

• Pode oferecer o seu braço, ombro.
• Tem que dizer: vira, escadas, barreiras, etc.
• Na escada, deve seguir à frente do seu marinheiro/a para protegê-lo/a 
• Tem que dar informações claras: está algo à sua frente / na mão esquerda / temos 

que ir 10 passos para a direita.
Depois do sucesso da colheita, as crianças mudam de papéis.

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• Como se sentiu no papel de  marinheiro cego? Sentiu-se seguro? Porquê? Como 

poderia ser melhor?
• Como se sentiu no papel de iluminador?????
• O que foi mais difícil para si? Porquê?
• O teu colega era importante para ti ? De que forma?
Perguntas para o professor:
• Como as crianças avaliam a atividade? 
• De quanta ajuda/apoio precisaram e quando? 
• Os objetivos foram alcançados? Qual era o papel dos pares apoiantes?
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Nome da 
atividade: 4. Duende Dedo Pegajoso

Resultados 
conseguidos:

• Melhorar as atividades de cooperação: iniciar conversações, partilhar tarefas 
e responsabilidades, pedir ajuda e oferecer a sua ajuda; melhorar problemas 
na resolução de competências: tomar decisão e aceitar consequências foco no 
sucesso comum

Idade:  >6 anos

Número de 
participantes:

Pequenos grupos (3-4 crianças/grupo) – 1 criança com NEE em cada grupo

Duração: 30 minutos (máx)

Tipo de 
atividade:

Desenvolvimento de competências sociais e capacidades de resolução de problemas

Objetivos da 
atividade:

• Encontre um método de resolução de problemas
• Cooperar para o sucesso

Preparação:
• Defina uma atividade na horta para fazer e as ferramentas necessárias.
• Cada grupo receberá um conjunto de ferramentas com uma ou duas ferramentas 

em falta

Equipamento: 1 conjunto de ferramentas para jardinagem / grupo

Detalhes da 
atividade:

História: no fim de semana passado o Duende Dedos Pegajosos mudou-se para o jardim e 
roubou algumas maçãs/flores/... e ferramentas. Agora o nosso Duende foi-se embora, mas 
estará de volta em 20 minutos. Temos que fazer a nossa jardinagem neste momento.

O objetivo é que as crianças reconheçam:
• ferramentas em falta
• eles não podem fazer o trabalho a tempo
• E podem cooperar: ajudar-se uns aos outros e/ou trocar ferramentas.

Os grupos podem ter a mesma tarefa para fazer ou podem ter tarefas diferentes.

Se for necessário, o professor pode motivá-los a procurar uma solução para o problema ou 
pode dar alguma sugestão.

Variante: 
As crianças não podem falar porque o Duende Dedo Pegajoso pode ouvir qualquer coisa e 
voltará para roubar mais algumas coisas.

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• Conseguiu terminar as suas tarefas?
• Por que foi bem-sucedido?
• Qual foi a importância de trabalhar em conjunto com um par/em pares?
Perguntas para professores:
• Foi fácil encontrar uma solução?
• Como é que as crianças podem acabar de trabalhar a tempo? Alguns deles fizeram 

tudo sozinhos  ou puderam fazer atividades juntos, ajudando-se  mutuamente?  
Qual era o papel dos pares apoiantes? 
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Nome da 
atividade:

5. Escala de sentimentos - 
     palavras venenosas 

Resultados 
conseguidos:

Melhorar as capacidades de resolução de problemas e a gestão de conflitos: marcar 
problemas entre crianças, prevenir conflitos, expressar emoções, reconhecer emoções

Idade: > 6 anos

Número de 
participantes:

Grupos com 3-4 elementos (1 criança com NEE em cada grupo)

Duração: 30 minutos (máx.)

Tipo de 
atividade:

• Desenvolvimento de competências de comunicação / competências de gestão de 
conflitos / competências emocionais

Objetivos da 
atividade:

• Dar oportunidade para as crianças darem feedback de uma forma agradável  
• Apoiar crianças com problemas comportamentais.

Preparação: Escolher as ferramentas apropriadas

Equipamento: Escalas e papéis/discos coloridos, números, emojis 

Detalhes da 
atividade:

O professor fala com as crianças sobre como se podem expressar no decorrer da atividade 
em conjunto. 
O que podemos fazer se não estivermos de acordo? Como podemos dar feedback? 
Como posso  sinalizar caso alguém me magoe?

O professor pode fazer um acordo com as crianças:

• Se não estivermos de acordo, podemos usar palavras venenosas.. Queremos evitar isto.   
• É difícil parar de discutir se é um conflito. O nosso objetivo é evitar grandes conflitos e 

magoarmo-nos mutuamente.
• As crianças podem decidir se usam cores / números / smileys para assinalar como 

sentem a reação uns dos outros numa discussão.
• As crianças podem demonstrar qual o nível que significa. Azul é "ok/você é bom"; 

laranja é "você é rude"; vermelho tem o significado de "você é assustador / perigoso".
• Os grupos podem definir palavras/comportamentos de venenosos  – estes não são 

permitidos.
• Os grupos podem recolher exemplos do que usar em substituição das palavras 

venenosas. 
• As crianças podem dar feedback umas às outras durante o trabalho em conjunto.
• Os Professores estão lá para ajudar - Podem pedir ajuda
• Todos podem cometer erros, todos podem pedir desculpas.
• Se tiver um feedback laranja ou vermelho, 5 ou 6, ou emojis  relacionados, deve recuar 

e fazer uma pausa de 3-5 minutos. Os pares podem então ajudá-lo a encontrar uma 
solução para obter um sinal azul.   

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• É mais fácil dar feedback receber feedback desta forma?
• Conseguirias  parar a raiva se o feedback fosse dado desta forma?
• Como é que os pares te ajudaram no processo?
Perguntas para professores:
• É percetível para as crianças a utilização deste tipo de escalas para para dar 

feedback numa situação de conflito? Poderia evitar conflitos maiores? 
• Quantos num dia/semana/mês?
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Nome da 
atividade: 6. Minha vez – técnica do saco de feijões     

Resultados 
conseguidos:

Melhorar as capacidades de comunicação e a interação básica: prestar atenção uns aos 
outros, respeitar-se, fazer turnos

Idade:  > 6 anos

Número de 
participantes:

Pequenos grupos (3-4 membros/grupo) – 1 criança com NEE em cada grupo

Duração: 30-45 minutos

Tipo de 
atividade:

Desenvolvimento de competências de comunicação

Objetivos da 
atividade:

• Ensine um método para ser seguro em grandes grupos: ouvir e ser ouvido.
• Comunicação estruturada em grupos.
• Dar apoio a crianças com problemas comportamentais e de concentração

Preparação: Escolha um tópico

Equipamento: Saco de feijão

Detalhes da 
atividade:

Se as crianças têm de falar sobre um tema em grandes grupos, pode ser difícil ouvirem-se 
mutuamente.

Em cada grupo os alunos têm um saco de feijão – quem segura pode falar.

O professor pode definir a duração /as crianças podem arranjar e usar uma ampulheta.  O 
saco de feijão deve circular entre todos os alunos de cada grupo.

No final, cada grupo pode escolher um tópico e o exercício é feito para o grande grupo 
(turma).

• As crianças que esperam pela sua vez devem aprender a prestar atenção umas às 
outras (por exemplo, fazer perguntas no final).

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• Conseguiste perceber de qual era a vez de cada um dos colegas? Conseguiste 

esperar pela tua vez? 
• Conseguiste cumprir as regras? 
• Quão importante foi fazer esta actividade  com os teus pares num grupo mais 

pequeno primeiro?

Perguntas para professores:
• As crianças conseguiram cumpriri  as regras? 
• Quantas vezes teve de lembrar as crianças para manterem as regras?
• As crianças ajudaram-se umas às outras? Como?
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Name of the 
activity: 7. O que há debaixo do nosso teto?       

Resultados 
conseguidos:

• Melhoria das competências cooperativas e de resolução de problemas:
• Falar sobre prazeres e problemas
• Ensine um método para avaliar a nossa situação

Idade:  > 6 anos

Número de 
participantes:

Pequenos grupos (3-4 alunos/grupo) – 1 criança com NEE em cada grupo

Duração: 30 a 60 min (máx) – o exercício deve ser realizado mais de uma vez

Tipo de 
atividade:

Desenvolvimento de competências sociais

Objetivos da 
atividade:

Ensine um método para falar sobre os problemas de uma forma apropriada

Preparação: Desenhe um grande papel / mesa com um teto

Equipamento: Flipchart / papel grande, lápis e notas

Detalhes da 
atividade:

• Depois de uma fase de trabalho / no final do mês/ano/semestre é bom avaliar o nosso 
trabalho em conjunto.

• O que há debaixo do nosso teto?

• As crianças obtêm 2 papéis em cores diferentes: uma é para prazeres, outra para 
problemas/desafios.

• Todas as crianças podem escrever muitas coisas nos papéis/fazer um áudio.

• Todos podem colocar as suas notas debaixo do teto. 

• De um lado,  vêm os prazeres do outro os desafios ou problemas.

• Se as crianças não identificarem problemas, os professores devem encontrar um 
exemplo para trabalhar com as crianças.

• As crianças podem ser questionadas se têm alguma ideia de como resolver 
problemas. O par apoiante pode mostrar algumas dicas (aprendidas anteriormente 
com o professor).

• O exercício pode ser repetido regularmente. Podemos perceber o desenvolvimento/
mudanças.

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• Temos mais prazer ou mais desafios/problemas?
• Foi  importante falar sobre isto em grupos. Com os seus pares? Como é que 

ajudaram?

Perguntas para professores:
• As crianças foram capazes de formular verdadeiros desafios/problemas?
• Existiu algum aspeto surpreendente para si?  
• Verificou algum tipo de desenvolvimento quando comparou com a avaliação 

anterior? 
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Nome da 
atividade: 8. Colecionar ervas

Resultados 
conseguidos:

Aplicação de conhecimento e desenvolvimento de competências cooperativas, 
competências de resolução de problemas (trabalhar em grupo, partilhar tarefas e 
responsabilidades e tomar decisões, pedir ajuda)

Idade: > 6 anos

Número de 
participantes:

Pequenos grupos (3-4 crianças/grupo) – 1 criança com NEE em cada grupo

Duração: 30 minutos (máx)

Tipo de 
atividade:

Teórico e prático

Objetivos da 
atividade:

Para recolher ervas e aprender os seus efeitos

Preparação: Criação de grupo, descrição da tarefa, preparação do local de secagem

Equipamento: Cestos, cordas, tesouras de poda

Detalhes da 
atividade:

• Antes da tarefa revemos a forma de colecionar ervas
• Cada grupo recolhe 5-6 tipos de ervas ajudando-se uns aos outros
• Depois separam-nos
• Exercícios: 

• o para fazer bouquets
• o amarrá-los juntos
• o pendurar os bouquets para secar

Processamento 
e avaliação:

Crianças e professores:
• Discutir as experiências
• Desenhar as experiências
• Falar sobre ajudarem-se mutuamente. 
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Nome da 
atividade:

9. Colecionar ervas para usar como  
     especiarias

Resultados 
conseguidos:

• Ganhar conhecimento, aplicação e desenvolvimento de competências 
cooperativas, competências de resolução de problemas (trabalhar em grupos, 
partilhar tarefas e responsabilidades e tomar decisões, aceitar consequências, 
pedir ajuda)

Idade: > 6 anos

Número de 
participantes:

Pequenos grupos (3-4 crianças/grupo) – 1 criança com NEE em cada grupo

Duração: 40 minutos

Tipo de 
atividade:

Teórico e prático

Objetivos da 
atividade:

• Usando ervas na cozinha
• Educação para um estilo de vida e tradição saudáveis

Preparação: Formar grupos, descrição da tarefa, preparação do equipamento

Equipamento: Cestos, tesouras de poda

Detalhes da 
atividade:

• Aprenda os usos das ervas
• Aprenda os benefícios das ervas
• Aprenda as várias formas de uso
• Assistindo filme informativo sobre ervas e sua preparação
• Ajudando-se uns aos outros na recolha de ervas no jardim e saboreá-las
• Exercícios:

• o colecionar ervas
• o cheiro
• o aprender canções folclóricas 

(incluindo nomes de ervas)

Processamento 
e avaliação:

Tarefas para crianças:
• Discutir as experiências
• Desenhar as experiências
• Falar sobre ajudarem-se mutuamente
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Nome da 
atividade: 10. Vamos plantar sementes juntos! 

Resultados 
conseguidos:

Desenvolver as capacidades motoras finas dos alunos, aumentar o conhecimento 
científico dos alunos, melhorar as competências sociais, cultivando o trabalho em 
grupo e a comunicação, partilhando responsabilidades, apoiando a tomada de 
decisões conjuntas, divertindo-se em conjunto.

Idade: > 6 anos

Número de 
participantes:

Pequenos grupos 3-4 estudantes/grupo (1 criança com NEE em cada grupo)

Duração: 45 minutos

Tipo de 
atividade:

Atividade interior/exterior

Objetivos da 
atividade:

Aprender sobre pragas, proteger as nossas sementes de pragas, ensinar os alunos 
sobre a importância da sustentabilidade, reciclar o material que está em casa, 
aprender sobre o processo de sementeira e plantação

Preparação: Colete tubos de papel higiénico ou rolos de toalha de papel

Equipamento:
Tesouras, caixa de metal ou bandeja, tubos de papel higiénico/rolos de toalha de 
papel, paus de madeira, solo, sementes, marcadores para rotulagem,

Detalhes da 
atividade:

As explicações das atividades devem ser simples e compreensíveis para todos. Durante as 
atividades os membros do grupo podem ajudar-se mutuamente.

1. Os alunos preparam os colares juntos.  Cortam pedaços de 5 cm de altura dos tubos 
de papel higiénico ou rolos de toalha de papel para obter círculos seguros a partir 
deles. Um dos alunos pode  guardá-los  numa caixa de metal ou numa bandeja. 
Os estudantes podem rotular os colares e indicar  o nome da planta e a data da 
sementeira.

2. Os rolos de papel com 5 cm devem ser utilizados como medida para plantar as 
sementes. 

3. Os estudantes enchem os pequenos recipientes com terra juntos.

4. Com a ajuda das ferramentas de medição, os estudantes plantam duas sementes em 
cada recipiente para garantir que cada recipiente terá uma sementeira (no caso de 
algumas das sementes de tomate não germinarem).

5. Os estudantes colocam a bandeja de semear num local quente onde a luz brilhante 
está disponível.

6. Os alunos podem fazer um plano de rega, o solo das sementes de tomate deve ser 
mantido húmido. Os alunos fazem turnos de rega (a melhor maneira é regar os 
recipientes a partir de baixo).

7. Depois de plantar as sementes do lado de fora, o colar irá protegê-las contra pragas.

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• Gostaram da atividade? Era importante trabalhar em grupo? Porquê?
• O que aprenderam sobre o processo de sementeira?
• O que aprenderam sobre pragas?
• Como podemos fazer recipientes a partir de materiais de reciclagem? 

[Sementes fortes e saudáveis – como resultado do trabalho cuidadoso]
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Nome da 
atividade: 11. Jardinagem para presente de Natal

Resultados 
conseguidos:

Aumentar a criatividade dos alunos, desenvolver as habilidades motoras dos alunos, 
aumentar o conhecimento científico dos alunos, melhorar as competências sociais, 
cultivar o trabalho em grupo e a comunicação, partilhar responsabilidades, apoiar a 
tomada de decisões conjuntas, divertir-se em conjunto.

Idade: > 6 anos

Número de 
participantes:

Pequenos grupos 3-4 estudantes/grupo (1 criança com NEE em cada grupo)

Duração:
Diferentes atividades têm duração diferente: colheita 40 minutos / secagem 2 
semanas / fazendo o presente 40 minutos

Tipo de 
atividade:

Atividades ao ar livre/interior

Objetivos da 
atividade:

Aprender sobre lavanda, experimentar o processo de secar plantas, incentivar os 
alunos a fazer um presente artesanal, mostrar aos alunos os vários usos da lavanda, 
aumentar a criatividade dos alunos

Preparação: Comece a cultivar plantas de lavanda um ano antes desta atividade no jardim da escola

Equipamento:
Tesoura, corda, saco de papel marrom - para secar; Papel de embrulho, marcadores 
para etiquetas. Ingredientes para biscoitos de lavanda  https://www.tasteofhome.
com/recipes/lavender-cookies/

Detalhes da 
atividade:

As explicações das atividades devem ser simples e compreensíveis para todos. Durante as 
atividades, os pares ajudam-se mutuamente (por exemplo, dar um nó, para embrulhar o 
presente) 

1. Os alunos primeiro colhem as lavandas o mais cedo que puderem durante o dia. Eles 
têm de escolher os picos de flores que ainda não abriram completamente.

2. Em seguida, removem as folhas inferiores e juntam quatro a seis ramos, fixando-se 
com corda.

3. Depois disso, devem colocá-los de cabeça para baixo num saco de papel castanho, 
com caules salientes e elo fechado.

4. Os alunos devem fazer pequenos furos ao longo da parte superior do saco de papel 
para circulação de ar.

5. As lavandas devem ser penduradas numa área quente e escura durante cerca de 
duas semanas, verificando periodicamente até as ervas secarem. Os alunos do grupo 
podem fazer turnos de verificação, fazendo um plano de verificação que pode ser 
seguido para cada membro do grupo (também para o membro NEE). Podem pendurar 
o plano na parede da turma.

6. Quando as lavandas estão secas, os alunos escolhem as flores e recolhem-nas num cesto.
7. Com base na receita fechada, os alunos assam biscoitos de lavanda na cozinha de 

prática da escola. Podem fazer formas diferentes da massa.
8. Eles embrulham os biscoitos em papel de embrulho e decoram-no com lavanda seca

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• O que aprenderam sobre o processo de secagem das plantas?
• Que outras ideias têm de jardinagem para o Natal? (ervas secas, legumes secos, 

compota de morango)
• De que outra forma podes fazer outros tipos de presentes de lavanda? (açúcar de 

lavanda, almofadas perfumadas a lavanda)Foi importante trabalhar em grupos? 
Porquê? [Presentes deliciosos, criativos e sustentáveis para o Natal/outro dia 
especial de festividade].

https://www.tasteofhome.com/recipes/lavender-cookies/
https://www.tasteofhome.com/recipes/lavender-cookies/
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Nome da 
atividade:

12. Faça um livro "Como plantar  
       no interior?"  

Resultados 
conseguidos:

Trabalhar em conjunto, desenvolver conhecimentos científicos, aumentar as 
competências artísticas, partilhar responsabilidades, aprender a organizar a 
informação, melhorar as competências sociais, cultivando trabalho de grupo e 
comunicação, apoio à tomada de decisões conjuntas, divertir-se em conjunto

Idade: >6 anos

Número de 
participantes:

Pequenos grupos (3-4 membros/grupo)

Duração: 45 minutos X 6 vezes (depende da estação de cultivo da planta)

Tipo de 
atividade:

Atividade interior

Objetivos da 
atividade:

Aprender sobre as fases de vida das plantas, examinar as necessidades básicas das 
sementes e plantas e a influência dos fatores ambientais, ter uma experiência prática 
de plantação de sementes, fazer observações e previsões

Preparação: Compre as sementes, o solo, recolha copos de papel

Equipamento:
Sementes, solo, embalagens de doze compartimentos, garrafas de água, diários 
de jardinagem, réguas, paus de madeira e marcadores para rotulagem, garrafas de 
esguicho com água

Detalhes da 
atividade:

Passos

1. Os alunos recolhem diferentes tipos de plantas de estação quente que precisam de 
uma vantagem no interior. Depois as crianças votam para selecionar 8 plantas que 
querem cultivar.

2. Escreva o nome das plantas em papel diferente. Coloque-os de cabeça para baixo 
sobre uma mesa.  Divida a classe em grupos (4-5 crianças). Cada grupo deve 
escolher 2 nomes de plantas.

3. Criar sementes relacionadas com problemas matemáticos: as tarefas podem ser de 
diferentes dificuldades (adição, subtração, multiplicação SNI*) 

*A turma  planta 8 tipos de sementes. Trabalham em 5 grupos. Cada grupo coloca 
as sementes num recipiente de 12 compartimentos. Cada grupo planta dois tipos de 
sementes em proporção meio / meio. Quantas sementes são plantadas no total?

** A turma  planta um total de 8 tipos de sementes (tomate, pimenta, beringela, 
abóbora, pepino, melão, feijão, milho) dois em cada grupo de estudantes. Existem 
5 grupos e cada grupo coloca as sementes num recipiente de 12 embalagens numa 
proporção de metade / metade. Se colocar 3 sementes em cada parte do recipiente, 
qual a percentagem das sementes plantadas terá sementes de tomate?
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1. Encourage the kids to create seed related math problems themselves.

2. Os grupos têm de recolher informações sobre as suas plantas e começar a escrever 
um diário de jardinagem.

3. Devem estimar a profundidade para plantar sementes e trabalhar em conjunto 
para plantar, regar e rotular as suas sementes.

4. Nos seus diários, os alunos devem registar o processo e com base nas suas 
observações têm de descrever os acontecimentos mais importantes (germinação, 
aparência do rebento, crescimento, exigência de luz, requisito de água, 
características especiais). Também podem adicionar os seus exercícios de 
matemática relacionados com sementes.

5. Os alunos também têm que desenhar sobre a semente, os rebentos, a sementeira e 
a própria planta.

6. Os diários podem constituir um livro sobre "Como plantar no interior" com 
informações sobre o processo de plantação e crescimento de sementes, 
relacionando-se com tarefas de desenvolvimento de competências matemáticas

Através desta atividade cada membro do grupo encontrará a tarefa que pode 
desempenhar de forma responsável.  Os membros do grupo precisam de trabalhar em 
conjunto em várias áreas para alcançar o resultado que pretendem . Isto conduzirá à 
equidade dentro do grupo.

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:

1. Gostaram da atividade?

2. O que observaram e aprenderam sobre o processo de crescimento de uma planta?

3. É importante trabalhar em grupos? Porquê?

[Sementes fortes e saudáveis – como resultado do trabalho cuidadoso.]
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Nome da 
atividade:

13. Usos, preparação de ervas  
       e fazer chá de ervas

Resultados 
conseguidos:

Adquirir conhecimento, aplicação e desenvolvimento de competências cooperativas, 
competências de resolução de problemas

Idade: > 6 anos

Número de 
participantes:

Pares (1 criança com NEE e 1 sem NEE)

Duração: 2x30 minutos

Tipo de 
atividade:

Teórico e prático

Objetivos da 
atividade:

Fazer e provar chá de ervas
Educação para um estilo de vida saudável

Preparação: Criação de grupo, descrição da tarefa, preparação de equipamentos

Equipamento: Chaleira, jarro, ervas, copos

Detalhes da 
atividade:

• Aprender os usos e fazer chá de ervas
• Aprender os benefícios das ervas
• Aprender as várias formas de uso
• Visualizar um  filme informativo de ervas e sua preparação
• Ajudarem-se mutuamente na confeção do chá de ervas
• Exercícios:

• ferver água
• absorver erva
• degustação

Processamento 
e avaliação:

Tarefas para crianças: 
• Discutir as experiências
• Falar sobre ajudarem-se mutuamente.  

Desenhar as experiências
• Preencher  um teste
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Nome da 
atividade: 14. Faça um plano de início de semente

Resultados 
conseguidos:

Aumentar o conhecimento científico dos alunos, aumentar as competências 
matemáticas, desenvolver as competências dos alunos para poderem recolher e 
compreender a informação, aprender a organizar e usar a informação, melhorar as 
competências sociais, cultivando o trabalho entre  pares e a comunicação, o apoio à 
tomada de decisões conjuntas, a divertirem-se em conjunto

Idade: >6 anos

Número de 
participantes:

Pares (1 criança com NEE e 1 sem)

Duração: 60 minutos

Tipo de 
atividade:

Fazer a atividade, recolha de informação, interpretação.

Objetivos da 
atividade:

Saber sobre a altura adequada para a germinação das plantas a partir de sementes; 
Aprender acerca dos diferentes tipos de plantas (culturas de outono/culturas de 
verão);
Ser capaz de ter em consideração a maturidade, duração da tempo de crescimento, 
variedade, zona e tempo da última geada esperada.

Preparação: Comprar diferentes tipos de sementes

Equipamento: Computador com internet, papel, caneta/lápis, pacotes de sementes

Detalhes da 
atividade:

Passos:

• Faça uma lista das suas sementes e desenhe um gráfico (nome, imagem, sementeira 
direta/sementeira interior, data de sementeira, profundidade de sementeira, 
espaçamento de sementes, duração do tempo de germinação, data de início do 
endurecimento da planta, data de transplante, altura de crescimento, necessidades 
adicionais*)

• Leia as instruções dos pacotes de sementes e agrupe as sementes: culturas de outono/
culturas de verão

• Conte o início do período de sementeira: as sementes precisam de ser germinadas 
entre quatro a seis semanas antes da data da última geada. O tempo de germinação 
é calculado a partir da data da última geada e subtraindo os dias até ao transplante. 
A data da última geada pode ser verificada a partir dos relatórios meteorológicos.  A 
embalagem de sementes fornece informações sobre quantas semanas.

*Recolher mais informações sobre as plantas (luz solar diária, solo, nível de humidade do 
solo, água, fertilizante). Façam juntos um diário/portfólio. 

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• Gostaram da atividade?
• O que aprenderam sobre as diferentes plantas?
• O que aprenderam sobre interpretar as indicações  da embalagem de sementes?
• Podem ensiná-lo a outros alunos da escola?

[Com base no plano concluído, a plantação de diferentes plantas pode ser trabalhada]
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Nome da 
atividade: 15. Reconhecimento das ervas

Resultados 
conseguidos:

Aplicação de conhecimento e desenvolvimento de competências cooperativas, 
competências de resolução de problemas

Idade: >6 anos

Número de 
participantes:

Pares (1 criança com NEE e 1 sem)

Duração: 30 minutos

Tipo de 
atividade:

Prático

Objetivos da 
atividade:

Reconhecer as ervas conhecidas

Preparação: Criação de grupo, descrição da tarefa, recolher ervas

Equipamento: Cestos, várias ervas, vendas

Detalhes da 
atividade:

Passos:

• Antes da tarefa recolhemos várias ervas do jardim
• Coloque-os em cestos separados
• As crianças trabalham em pares, examinando ervas uma a uma enquanto  

se ajudam uns aos outros
• Exercícios:

• inspeção dos vários tipos de ervas com olhos fechados (vendados)
• em seguida, com os olhos abertos
• discutem as suas respostas

Processamento 
e avaliação:

Perguntas/tarefas para crianças:
• Discutir as experiências
• Desenhar as experiências
• Verificar quantas plantas conhecem uma a uma e juntas.
• Como era importante trabalhar em pares?
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Nome da 
atividade: 16. Cultivar o seu jardim  

Resultados 
conseguidos:

Aumentar o conhecimento científico dos alunos, melhorar as competências sociais, 
cultivando trabalho em pares e comunicação, apoio à tomada de decisões conjuntas, 
divertindo-me em conjunto

Idade: >6 anos

Número de 
participantes:

Pares (1 criança com NEE e 1 sem NEE)

Duração: 30 minutos (dependendo do tamanho do jardim)

Tipo de 
atividade:

Atividade no exterior

Objetivos da 
atividade:

• Preparar o solo para plantação de plantas e sementes
• Aprender sobre quando e como cultivar o jardim

Preparação: Fazer um plano de ação com os passos da atividade que os alunos podem seguir

Equipamento: Termómetro, pá, enxada, ancinho, carrinho de mão

Detalhes da 
atividade:

Passos:

1. Testar o solo
• dry enough? (pick up a handful and squeeze it, if it falls apart  if it stays in a 

ball  :)
• measure the temperature if it is ≥15˚C  :)

2. Limpe a superfície

3. Lavrar ou cavar o seu solo (os alunos podem começar a partir do final diferente)

4. Amolecendo o solo com material orgânico (compostagem). As crianças podem 
carregar o composto com um carrinho de mão, no caminho de volta um deles pode 
sentar-se no carrinho de mão vazio e o outro pode empurrá-la e depois podem 
trocar.

5. Misturando o composto e o solo: um aluno coloca o composto e o outro cava-o.

6. Suavizar a superfície (os alunos podem começar a partir do meio do lugar e ir em 
direção à borda)

Processamento 
e avaliação:

Perguntas para crianças:
• Gostaram da atividade?
• O que aprenderam sobre o solo?
• Podes ensiná-lo para os outros alunos da escola?
• Quanto foi importante aprender com os teus pares?

Examinar o solo:
• Está claro o suficiente?
• Não está compactado?
• Como podemos melhorar o solo que é compactado?
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Nome da 
atividade: 17. Usando ervas como especiarias

Resultados 
conseguidos:

Adquirir conhecimentos, aplicação e desenvolvimento de competências cooperativas, 
competências de resolução de problemas

Idade: >6 anos

Número de 
participantes:

3-4 crianças por grupo (1 criança com NEE)

Duração: 2x30 minutos

Tipo de 
atividade:

Teórico e prático

Objetivos da 
atividade:

Utilizar ervas na cozinha
Educação para um estilo de vida saudável

Preparação: Criação de grupo, descrição da tarefa, preparação de equipamentos

Equipamento: Cestos, tesouras de poda

Detalhes da 
atividade:

• Aprender os usos das ervas
• Aprender os benefícios das ervas
• Aprender as várias formas de uso
• Visuzualizar um filme informativo de ervas e sua preparação
• Ajudarem-se mutuamente na confeção de salada
• Exercícios:

• recolha de legumes e ervas (salsa, manjericão...)
• preparação de saladas
• degustação

Processamento 
e avaliação:

Tarefas para crianças:
• Discutir as experiências
• Por falar em ajudarmo-nos mutuamente
• Desenhar as experiências
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Nome da 
atividade: 18. Passear na horta, introdução de ervas

Resultados 
conseguidos:

Relaxamento e desenvolvimento de competências de cooperação,  
capacidades de resolução de problemas

Idade: > 6 anos

Número de 
participantes:

4 crianças por grupo

Duração: 30 minutos

Tipo de 
atividade:

Prático

Objetivos da 
atividade:

Conhecer as ervas

Preparação: Criação em grupo, descrição da tarefa

Equipamento: Sapatos ao ar livre, cesto

Detalhes da 
atividade:

• O grupo sai para a horta ajudando-se uns aos outros
• Crianças procuram ervas nas camadas elevadas
• O grupo observa os vários tipos de ervas
• As crianças partilham os seus conhecimentos anteriores
• As crianças aprendem a distinguir entre ervas e plantas comestíveis.
• A criança que é capaz de apanhar ervas para deixar as plantas comestíveis
• As crianças observam, tocam e cheiram essas ervas. 

Processamento 
e avaliação:

Tarefas para crianças:
• Discutir as experiências
• Desenhar as experiências
• Desenhar  as ervas que observaram. 
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Enquadra-
mento teórico 
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Quer saber mais? 
Enquadramento teórico em:

• Factos e Números sobre Deficiência

• "Imparidade" e "Deficiência" não são conceitos 

permutáveis

• O que queremos dizer com "necessidades 

educativas especiais"?

• De onde vêm as atitudes em relação às pessoas 

com deficiência? Características específicas e 

correlações

• Contacto intergrupo: Que impacto no preconceito 

para pessoas com deficiência?

Yard4All - Using School’s yard for ALL child’s wellbeing and development

48
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Enquadramento teórico 

Factos e Números sobre Deficiência

As pessoas com deficiência são um dos grupos minoritários mais expressivos do mundo. 

De facto, de acordo com as estimativas mais recentes de dados disponibilizadas no 

The World Health Report on Disability, publicado em 2011, cerca de 15% da população 

mundial de todas as faixas etárias vive com alguma forma de deficiência, uma 

proporção correspondente a mais de mil milhões de pessoas (Organização Mundial de 

Saúde e Banco Mundial, 2011; p. 29). Além disso, este relatório afirma também que é 

surpreendentemente evidente que estes números aumentaram cerca de cinco pontos 

percentuais desde a última monitorização realizada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) na década de 1970, altura em que as estimativas indicavam uma proporção de 

10% da população mundial pertencente a este grupo populacional (OMS & WB, 2011).

No que diz respeito à Europa, estima-se que cerca de 80 milhões de pessoas possuem 

algum tipo de incapacidade, o que implica que mais de 15% da população total do 

continente faz parte desta minoria (Comissão Europeia, Comunicação n.º 636 Estratégia 

Europeia para a Deficiência 2010-2020, 2010).

É importante identificar um aspeto significativo referente a estes dados: Os instrumentos 

utilizados para os reunir refletem diferentes posições no que diz respeito a pressupostos 

teóricos e metodológicos sobre a conceptualização e operacionalização de conceitos 

centrais neste domínio como "incapacidade”", "deficiência" ou "desvantagem ". Assim, 

não é possível comparar totalmente todos os dados sobre deficiência disponíveis nas 

várias fontes em todo o mundo. Neste sentido, as estimativas mais recentes sobre a 

deficiência exprimem o quadro teórico proposto pela Classificação Internacional do 

Funcionamento, Deficiência e Saúde (ICF), uma grande mudança de paradigma a partir 

do  modelo médico dominante (bio)médico, para uma perspetiva biopsicossocial, que 

não é de modo algum a única, nem a proposta de unanimidade alternativa a esta última .

Por conseguinte, não é difícil antecipar várias questões relacionadas com a definição 

conceptual de termos relevantes neste domínio do estudo – incluindo os já identificados 

acima – que assumem uma importância primordial, uma vez que apresentam 

implicações e desafios metodológicos significativos, que também são relevantes para 
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o presente projeto, e que serão brevemente 

discutidos abaixo.

Tendo em conta os objetivos, o âmbito 

e a população-alvo deste projeto, é 

especialmente importante conhecer as 

estimativas de números para as crianças com 

deficiência na Europa, mais relevantes, as da 

faixa etária dos 6 aos 10 anos.

No que diz respeito ao facto de uma sub-

população específica dentro do grupo 

das pessoas com deficiência, os dados 

disponíveis sofrem das mesmas limitações 

conceptuais e metodológicas já referidas, o 

que leva a estimativas surpreendentemente 

díspares relativamente ao número de 

crianças com deficiência. Neste sentido, 

o Relatório Mundial sobre a Deficiência 

aponta para a existência mundial de 93 

milhões de crianças (5,1%) entre os 0 e os 

14 anos com uma "incapacidade moderada 

ou grave", conforme publicad pela  Global 

Burden of Disease  (OMS, 2008; citada pela 

OMS & WB, 2011), uma estimativa inferior 

em comparação com o valor de 150 milhões 

apresentado pelo Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF, 2005; cit. pela OMS 

& WB, 2011). Salienta-se que este último 

estudo inclui todas as crianças com menos 

de 18 anos, um grupo etário mais vasto, não 

existindo informação que indique o grau de 

gravidade da deficiência associada.

Por outro lado, vários outros dados de 

estudos internacionais sugerem igualmente 

a existência de vários indicadores de inclusão 

/exclusão social de pessoas com deficiência, 

que, por sua vez, apontam para vidas 

marcadas por experiências de preconceito, 

discriminação e desigualdades sociais (por 

exemplo, CRPG & ISCTE, 2007b; Eurofund, 

2013). Além disso, foi também demonstrado 

que outros marcadores de diferenciação 

social como a idade, o sexo, a etnia ou 

a orientação social  podem conduzir a 

dificuldades adicionais (por exemplo CRPG & 

ISCTE, 2007b; Agência da União Europeia para 

os Direitos Fundamentais, 2013).  De facto, o 

Terceiro Inquérito Europeu de Qualidade de 

Vida (EQLS; 2011), realizado entre os países da 

UE27, mostrou que as pessoas com condições 

de saúde ou incapacidades limitativas 

enfrentam desvantagens importantes no que 

diz respeito à autonomia, tratamento com 

dignidade e respeito, apoio social e inclusão 

social.  Além disso, de acordo com uma outra 

pesquisa da Eurofound (2013), ser mulher,  

idoso, alguém com um estado de saúde 

limitador  ,  severamente incapacitado ou 

desempregado, significa ter experienciado  

impacto negativo considerável na saúde 

geral autoreportarda , o que também leva a  

um aumento da probabilidade de reportar 

privação material.  Além disso, durante o 

recente período de crise económica mundial, 

o nível de vida das pessoas com deficiência 

na Europa agravou-se significativamente, 

especialmente quando comparado com os da 

população sem deficiência; adicionalmente a 

taxa de pobreza aumentou substancialmente 

entre 2008 e 2010 em vários países europeus 

e afetou mais acentuadamente esta franja 

específica da população (EQLS, 2011; 

Eurofound, 2013).
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Todos estes indicadores sugerem que 

este grupo é particularmente vulnerável 

à exclusão social, que por sua vez está 

frequentemente associada à privação 

material. Além disso, apontam também, 

em geral, para a já reconhecida relação 

causal entre a pobreza e as deficiências (por 

exemplo, OMS & WB, 2011). Os dados também 

sugerem que as pessoas com deficiência de 

todas as faixas etárias são especialmente 

propensas a  experiências de desigualdade/

iniquidade quando comparadas com os 

seus pares não deficientes. Além disso, 

tais diferenças podem ser impulsionadas 

pela discriminação contra pessoas com 

incapacidade (Emerson et al., 2009; citado 

por Emerson, Madden, Graham, Llewellyn, 

Hatton, & Robertson, 2011), definido como 

preconceito, estereótipo ou "discriminação 

institucional" contra pessoas com deficiência 

(Conselho da Europa, n.d.). Assim, a recolha 

de dados disponível também aponta para 

uma interação entre deficiências e contextos 

sociais que impactam negativamente a vida 

de pessoas com deficiência.

De facto, o possível impacto negativo desta 

interação foi reconhecido na Classificação 

Internacional do Funcionamento, Deficiência 

e Saúde (ICF; 2001), um documento em que a 

Organização Mundial de Saúde reconheceu, 

pela primeira vez, o contributo dos dos 

fatores ambientais, tais como atitudes, 

relacionamentos, serviços e políticas, para a 

deficiência - e, portanto, com potencial para 

também impactar significativamente a saúde 

e o bem-estar dos indivíduos (por exemplo, 

a OMS & WB)., 2011). Esta publicação 

propõe um Modelo Biopsicossocial 

do funcionamento humano, sendo a 

deficiência conceptualizada enquanto um 

continuum deste desenvolvimento. Esta 

perspetiva é o reflexo de um conjunto de 

pesquisas académicas que têm vindo a ser 

desenvolvidas e ainda das exigências dos 

movimentos comunitários que advogam 

pelos direitos da pessoa com deficiência 

(OMS & WB, 2011). No entanto, as sociedades 

ainda não abandonaram completamente 

a perspetiva e os pressupostos do modelo 

médico, que permanece muito influente, 

ao mesmo tempo que a abordagem do 

contexto e do leque de condições sociais e 

fatores ambientais que contribuem para a 

satisfação das necessidades efetivas destas 

pessoas de acordo com as suas condições de 

saúde ou incapacidades específicas continua 

amplamente esquecido (Emerson et al., 

2011).

As experiências de discriminação contra 

pessoas com incapacidade são transversais 

a muitos contextos, incluindo a saúde e os 

contextos educativos, cujos profissionais 

podem também ter atitudes negativas em 

relação às pessoas com deficiência (Chubon, 

1982), o que pode criar barreiras à igualdade 

e, em última análise, impede as pessoas com 

deficiência de participarem plenamente na 

sociedade.

Como Emerson et al. (2011) referem, a 

discriminação contra as pessoas portadoras 

de deficiência também influencia 
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indiretamente o risco de virem a ser expostas a uma situação socioeconómica de maior 

vulnerabilidade. Neste sentido, também junto das crianças com deficiência intelectual, há um risco 

acrescido de 20 a 50% virem a sofrer de problemas de saúde mental ou física. Adicionalmente, este 

tipo de discriminação impõe um conjunto de barreiras e limitações a uma participação ativa na 

Sociedade para as pessoas com deficiência, nomeadamente para aquelas em situação de maior 

dependência ou com necessidades mais complexas. Estas pessoas encontram limitações muito 

significativas nos processos de comunicar, interagir e participar no estilo de vida convencional. 

(Freyhoff, et al., n.d.). A literatura também demonstrou que as atitudes para com diferentes grupos 

de deficiência podem variar (Chubon, 1982), com atitudes mais negativas dirigidas aos indivíduos 

mais severamente incapacitados (por exemplo, totalmente cegos ou surdos), ou àqueles cuja 

aparência ou comportamento mais se desvia dos "padrões normais" (Block & Yuker, 1982).

Em suma,, pode-se afirmar que os profissionais que trabalham com pessoas com deficiência 

são veículos de informação e serviços, pois é possível que as suas atitudes negativas possam 

conduzir a restrições nas opções de serviços e alternativas, o que por sua vez pode dificultar a 

qualidade e os resultados dos serviços educativos ou de reabilitação (Paris, 1993; citado por Chan 

et al., 2009).

Discutiremos brevemente as razões subjacentes a esta questão, mas antes, é importante definir 

conceitos centrais neste domínio científico, esclarecendo simultaneamente as suas diferenças, 

dada relevância para a operacionalização deste projeto.

Uma observação necessária: "Incapacidade"  
e "Deficiência" não são conceitos permutáveis

Como ficou evidente acima, vários conceitos centrais neste domínio como "incapacidade” ", 

"deficiência", ou "" enfrentaram mudanças ao longo do tempo e inevitavelmente refletem os 

contextos socio-históricos, culturais e os seus valores e quadros de referência mais predominantes.

Tradicionalmente, as suas conceptualizações focaram o modelo médico criado no século XIX, 

cujos pressupostos impõem "padrões de normalidade". Como tal, a "deficiência" é vista como 

uma tragédia pessoal e uma falha individual associada a mentes e corpos "defeituosos", ou 

"deficientes" (Barnes & Mercer, 2011a). Não é, pois, de estranhar intervenções exclusivamente 

centradas individualmente, e baseadas no reconhecimento das suas necessidades e inaptidão 

especiais, o que por sua vez considera como justificável a criação de serviços especializados e 

específicos, favorecendo simultaneamente os mecanismos de institucionalização, sob o poder 

e autoridade dos profissionais credenciados (por exemplo CRPG & AMP ISCTE, 2007b, 2007b). 
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Assim, a estigmatização, o preconceito e a 

exclusão de pessoas com deficiência são 

promovidos à medida que a sua integração 

nos serviços e estruturas sociais tradicionais 

é considerada impossível (CRPG & ISCTE, 

2007b), ignorando assim quaisquer barreiras 

individuais, sociais, attitudinais e contextuais 

(por exemplo CRPG & ISCTE, 2007b, 2007c; 

Barnes & Mercer, 2011a, 2011b).

Os movimentos dos direitos civis dos anos 60 

e 70 do século passado, no Reino Unido e nos 

Estados Unidos da América, promoveram 

movimentos de auto-advocacia contra a 

ortodoxia do modelo médico, o que, por sua 

vez, contribuiu muito para o surgimento do 

modelo social de deficiência. Este quadro 

adota uma posição diametralmente oposta 

ao modelo prevalecente, uma vez que se 

centra na relação entre as características do 

corpo do indivíduo, incluindo deficiências 

de qualquer tipo, e as condições do contexto 

social em que vive. Em alternativa, então, 

o modelo social afirma que a sociedade 

impõe uma experiência de incapacidade 

a quem tem uma deficiência, temporária 

ou permanente, porque não abrange a 

diversidade humana. Esta perspetiva 

impõe uma mudança radical: do foco na 

"incapacidade" individual como fonte de 

dependência e marginalização, ao papel 

fundamental social, económico, cultural 

e político de "barreiras incapacitantes" 

para impedir que este grupo minoritário 

participe efetivamente na sociedade, e na 

negação dos seus direitos de cidadania 

(CRPG & ISCTE, 2007b; Finkelstein, 1980; 

DeJong, 1981; citado pela Barnes & Mercer, 

2011b). Além disso, os seus pressupostos 

teóricos permitem também ultrapassar a 

associação errónea entre "incapacidade” " 

e "deficiência", tal como estabelecido pelo 

modelo médico, indicando a possibilidade 

de uma pessoa com incapacidade   poder 

não sofrer de deficiência, dependendo do 

nível social de ajustamento para incluir 

a diversidade funcional (CRPG & ISCTE, 

2007b,c). Em suma, o modelo social concebe 

assim a deficiência como um problema de 

construção social e não um atributo pessoal 

(por exemplo, Barnes & Mercer, 2011a, 2011b, 

OMS, 2001).

O modelo biopsicossocial da deficiência foi 

apresentado mais recentemente como um 

quadro de reconciliação entre estas duas 

abordagens diametralmente opostas, sendo 

adotado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), uma posição que ficou clara através da 

publicação do ICF em 2001. Neste contexto, a 

"deficiência" (bem como o "funcionamento") 

resulta das interações entre as condições 

de saúde (doenças, desordens, lesões) e 

os fatores contextuais, incluindo fatores 

ambientais externos (por exemplo, atitudes 

sociais, características arquitetónicas, 

estruturas jurídicas e sociais e ambiente ) 

e fatores pessoais internos (por exemplo, 

sexo, idade, estilos de coping, formação 

social, educação, padrão de comportamento 

geral, carácter, entre outros que influenciam 

a experiência da deficiência; OMS e DGS, 

2004). Assim, o modelo biopsicossocial vê a 

"deficiência" como um decréscimo em cada 
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domínio funcional; é um conceito agregador que inclui incapacidades , limitações na atividade e 

restrições na participação, indicando assim os aspetos negativos da interação entre um indivíduo 

(com uma condição de saúde), e os seus fatores contextuais (ambientais e pessoais). Além disso, 

a "deficiência" pode ocorrer a qualquer pessoa ao longo do ciclo de vida e ser permanente ou 

temporária (OMS & DGS, 2004; CRPG & ISCTE, 2007b). Apesar de pretender ser uma posição de 

reconciliação entre os dois, não está, porém, isenta de críticas, principalmente devido ao uso de 

vocabulário negativamente conotado (por exemplo, limitações na atividade), que ainda reflete 

significativamente o modelo médico.  

Naturalmente, e para além das idiossincrasias culturais, sociais e políticas de um dado tempo 

e lugar, todos estes quadros também deixaram marcas em vários domínios académicos de 

investigação, o que sem surpresa também se reflete nos instrumentos criados  sob cada um 

deles com o objetivo de medir a incidência e a prevalência de incapacidade , deficiências e 

desvantagens, ao mesmo tempo que conduz a dificuldades na interpretação dos resultados, 

sendo a comparabilidade  frequentemente impossível.

O que queremos dizer com "necessidades educativas 
especiais"?

O conceito de "necessidades educacionais especiais" (NEE) foi utilizado pela primeira vez em 

1978 pelo Warnock Report e foi definido como uma disposição educacional especial que todas 

as crianças com ou sem deficiência poderiam necessitar durante o seu percurso escolar de 

aprendizagem. O conceito não se restringe a crianças com deficiência e qualquer criança pode 

necessitar de ajuda na sua aprendizagem. O grupo de crianças com NEE inclui crianças com 

deficiências visuais, auditivas, de fala e físicas, bem como crianças dotadas, e crianças com 

dificuldades socioemocionais (Warnock, 1978).

Uma criança pode ter uma ou mais necessidades educativas especiais e as NEE podem assumir 

diferentes formas, tais como "(i) o fornecimento de meios especiais de acesso ao currículo 

através de equipamento, instalações ou recursos especiais, modificação do ambiente físico ou 

técnicas de ensino especializadas; (ii) o fornecimento de um currículo especial ou modificado; 

(iii) uma atenção especial à estrutura social e ao ambiente emocional em que a educação tem 

lugar" (Warnock, 1978, p.41).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) torna o conceito de 

NEE mais inclusivo ao referir que as necessidades educacionais especiais devem incluir "crianças 

deficientes e dotadas, crianças de rua e crianças trabalhadoras, crianças de populações remotas 
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ou nómadas, crianças de minorias linguísticas, 

étnicas ou culturais e crianças de outras áreas 

ou grupos desfavorecidos ou marginalizados" 

(UNESCO, 1994, p.5). Esta definição significa que 

crianças e jovens com deficiências ou dificuldades 

de aprendizagem devem ser considerados como 

tendo NEE (UNESCO, 1994).

O conceito de NEE é um termo utilizado para 

se referir aos estudantes com dificuldades 

de aprendizagem e às intervenções de que 

necessitam. Uma criança pode necessitar de 

educação especial se tiver "limitações significativas 

em termos de atividade e participação, em um 

ou mais domínios da vida, devido a mudanças 

funcionais e estruturais, de natureza permanente, 

resultando em dificuldades contínuas em termos 

de comunicação, aprendizagem, mobilidade, 

autonomia, relação interpessoal e participação 

social (...)" (Decreto-lei n.º3/2008). A educação 

especial refere-se a um "serviço especializado" 

(Decreto-Lei n.º3/2008) nos domínios educativo, 

médico, terapêutico, social, psicológico (Correia, 

2008, cit., Martins, 2009) "para promover o 

potencial do funcionamento biopsicossocial" 

(Decreto-Lei n.º3/2008) com o objetivo de prevenir, 

reduzir ou suprimir o problema do aluno (Correia, 

2008, cit., Martins, 2009). Por outras palavras, NEE 

refere-se a uma pedagogia centrada na criança que 

se caracteriza por uma aprendizagem adaptada às 

necessidades da criança. Este tipo de pedagogia 

deve ser acessível a todas as crianças (UNESCO, 

1994).O grupo de crianças incluídas na educação 

especial é o grupo de crianças com elevada 

probabilidade de ter uma etiologia biológica, 

problemas inatos ou congénitos que tenham sido 

ou devam ser detetados precocemente e que 

devem ter uma prevenção educacional precoce. 

55



56

Yard4All - Using School’s yard for ALL child’s wellbeing and development

Este grupo de crianças requer recursos humanos adicionais e materiais especializados. Os casos 

típicos destas situações são alterações sensoriais, tais como cegueira e surdez, autismo, paralisia 

cerebral, síndrome de Down (DGIDC, 2008).

No grupo de estudantes que necessitam de educação especial, os estudantes cegos ou com graves 

limitações visuais têm uma informação visual distorcida inexistente ou fragmentada, o que limita 

a interação com o ambiente e pode haver atrasos no desenvolvimento motor, cognitivo e social. 

Os professores têm o desafio de criar situações diversificadas que estimulem a curiosidade e a 

exploração do ambiente e a interação com os outros. É importante estimular todos os outros 

canais sensoriais e ensinar os estudantes a utilizá-los de forma eficiente. Os estudantes com 

graves limitações visuais necessitam de uma intervenção que envolva o incentivo ao uso da visão, 

ajudando-os a dar sentido às imagens que vêm. Os estudantes cegos ou com limitações severas 

necessitam de adaptações no currículo, tais como na sala de aula das estratégias de organização 

(por exemplo, fornecer informação verbal, ler em voz alta enquanto escrevem no quadro, alertar 

o estudante para alterações na disposição da sala de aula) e nos materiais pedagógicos (por 

exemplo, materiais impressos em grande formato).

Estes estudantes precisam de incluir no currículo formação visual, aprendizagem em braille, TIC, 

orientação e mobilidade, atividades da vida quotidiana (DGIDC, 2008).

Os estudantes com autismo têm um défice qualitativo na interação social, comunicação e padrão 

de comportamentos, interesses e atividades repetitivos e estereotipados (DGIDC, 2008). Estes 

estudantes podem ter as seguintes manifestações comportamentais: dificuldade na integração 

social com mau contacto visual; repetição frequente do discurso (ecolalia) e alguma indiferença 

em relação à manutenção da relação com outras pessoas; interesses repetitivos por alguns 

objetos e sujeitos; dificuldades no processo criativo; comportamentos pouco usuais (equilíbrio) 

abanando algumas partes do corpo; expressões emocionais inapropriadas e manipulação dos 

adultos à sua volta em seu próprio benefício (Izquierdo, 2006). Na escola, estes estudantes 

precisam de um ensino/aprendizagem estruturado (1. estrutura física, 1.1 organização temporal, 

1.2 organização espacial) que forneça rotinas de informação claras e objetivas, um ambiente 

calmo e previsível, tarefas diárias que os estudantes possam realizar. A criação de situações 

de ensino/aprendizagem estruturadas minimiza as dificuldades do estudante e proporciona 

segurança e confiança, ajudando os estudantes a maximizar os seus pontos fortes (DGIDC, 2008).

Globalmente, as necessidades de educação especial também podem ser relacionadas com 

crianças sobredotadas. As crianças sobredotadas são descritas como crianças com potencial 

para se desenvolverem significativamente para além do que se espera da sua idade em 

diferentes domínios tais como intelectual, académico, artístico, social, motor e mecânico. As 
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escolas têm o desafio de fornecer lições 

mais estimulantes e outras oportunidades 

para crianças sobredotadas. Alguns 

exemplos podem ser:  dar à criança um 

trabalho mais desafiante nas aulas; fazer 

corresponder as suas personalidades e 

estilos de aprendizagem com professores 

que os combinem com alunos mais velhos ou 

mais novos com interesses ou capacidades 

semelhantes para melhorar a aprendizagem 

de ambos; desenvolver programas de estudo 

negociados independentes liderados pelo 

interesse e competências do (s) aluno (s) 

(ANEIS, 2017).

As necessidades de educação especial são 

uma combinação de diferentes fatores e 

podem ser temporárias ou mais prolongadas 

no tempo. Apesar da combinação de 

fatores que fazem com que uma criança 

precise de educação especial, as escolas 

têm a responsabilidade de dar respostas 

adequadas às necessidades de cada criança 

(Madureira & Leite, 2003). Os alunos com 

NEE podem exigir a utilização de apoio 

adicional, como (i) adequação curricular 

(por exemplo, organização da sala de aula, 

materiais didáticos, atividades, estratégias 

de ensino-aprendizagem, ferramentas de 

avaliação, conteúdo curricular: a introdução 

da escrita em Braille), (ii) a introdução 

das TIC para aumentar a eficiência no 

desempenho das tarefas académicas e 

desenvolver competências, (iii) apoio 

pedagógico personalizado, (iv) apoio 

terapêutico (DGIDC, 2011; Henriques, 2012). 

Para alcançar uma educação inclusiva, 

é necessário garantir recursos materiais 

e humanos que promovam a autonomia 

de cada estudante. Toda a comunidade 

educativa é fundamental em todo o processo 

de avaliação de necessidades e plano de 

intervenção. O sucesso da educação para 

todos requer um trabalho de colaboração 

entre a comunidade-escola-família.

No contexto português, o enquadramento 

legal referente às crianças com NEE sofreu 

alteração quanto aos princípios e normas 

da inclusão, definida enquanto processo 

que visa responder à diversidade das 

necessidades e potencialidades de todos 

e de cada um dos alunos, através do 

aumento da participação nos processos de 

aprendizagem e na vida da comunidade 

educativa” (n.º 1 do Art.º 1.º, Decreto-Lei 

54/2018 de 06 de julho,).Assim, a publicação 

do Decreto-Lei 54/2018 de 06 de Julho (i) 

Abandona os sistemas de categorização de 

alunos, incluindo a “categoria” necessidades 

educativas especiais; (ii) abandona o modelo 

de legislação especial para alunos especiais; 

(iii) estabelece um continuum de respostas 

para todos os alunos; (iv) coloca o enfoque 

nas respostas educativas e não em categorias 

de alunos; (v) perspetiva a mobilização, de 

forma complementar, sempre que necessário 

e adequado, de recursos da saúde, do 

emprego, da formação profissional e da 

segurança social (Direção Geral da Educação, 

2018). Esta alterações repercutem-se 

essencialmente no modo como a Escola olha 

para os alunos e como se organiza para poder 

responder às necessidades de todos eles.
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De onde vêm as atitudes em relação às pessoas com 
deficiência? Características específicas e correlações

A definição de "atitude" de Eagly e Chaiken de 2003 é particularmente relevante na literatura e 

ainda é bastante influente (Lima & Correia, 2013). Segundo esses autores, dado que uma atitude 

não é diretamente observável, constitui uma construção hipotética. Neste sentido, pode então ser 

considerada uma variável latente, uma inferência, no que diz respeito aos processos psicológicos 

que possam explicar a relação entre uma determinada situação e comportamentos subsequentes 

observados. Mais simplesmente, Eagly e Chaiken definem a "atitude" como "uma tendência psicológica 

que é expressa pela avaliação de uma determinada entidade com algum grau de favorecimento ou 

desfavorecimento" (1993; cit. by Eagly & Chaiken, 2007; Lima & Correia, 2013).

Além disso, estes autores argumentam que uma atitude compreende três características fundamentais 

que, em conjunto, predispõem um indivíduo a avaliar um objeto da atitude de uma determinada 

forma, e que serão brevemente apresentados em seguida. 

A avaliação diz respeito a todos os tipos possíveis de respostas avaliativas, incluindo respostas 

evidentes ou dissimuladas, cognitivas (crenças e pensamentos), afetivas (emoções e sentimentos) ou 

comportamentais (intenções e comportamento evidente). Estes juízos avaliativos têm uma direção 

ou valência (favorável/desfavorável), bem como uma intensidade (fraca/forte), bem como um certo 

grau de acessibilidade, que se refere à maior ou menor probabilidade de ser ativado automaticamente 

quando o indivíduo encontra um determinado objeto atitudinal. Esta última característica está 

relacionada com a força da atitude, a forma como foi aprendida e com a frequência com que é 

provocada (Eagly & Chaiken, 2007; Lima & Correia, 2013). Além disso, as respostas avaliativas podem 

ser consciente ou inconscientemente experimentadas pelo indivíduo (por exemplo, Eagly & Chaiken, 

2007).

Essas avaliações referem-se a entidades específicas ou objetos de atitude, que podem estar presentes 

ou podem ser lembrados mediante apresentação de evidência do objeto ou da sua aproximação 

(por exemplo, Fazio, 1995; citado por Lima & Correia, 2013). Estes objetos de atitude também podem 

apresentar características específicas, podendo ser abstrato (por exemplo, uma ideologia), concreto 

(por exemplo, bugs); pode referir-se a um indivíduo particular (por exemplo, Barack Obama), ou a uma 

coletividade (por exemplo, imigrantes sírios).

Por último, sendo uma tendência psicológica relativamente estável ao longo do tempo, as atitudes 

refletem um estado interior baseado na experiência passada do indivíduo com objetos de atitude 

determinados que, por sua vez, conduzem a uma tendência para responder de forma mais ou menos 

positiva ou negativa a ela (Eagly & Chaiken, 2007; Lima & Correia, 2013).
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Há três outras construções muito adjacentes que estão muito próximas da de "atitude": preconceito, 

estereótipo e discriminação. O primeiro, o preconceito tem sido frequentemente definido como uma 

atitude negativa; no entanto, perspetivas mais recentes definem o preconceito como "uma atitude ou 

orientação para com um grupo (ou seus membros) que o desvaloriza direta ou indiretamente, muitas 

vezes em benefício do próprio grupo", e independentemente da sua valência (Spears & Tausch, 2015, 

p.442); além disso, Nelson (2006), também afirma que também é possível manter um preconceito 

positivo para com os grupos a que se pertence.

No que diz respeito aos estereótipos, estes são conceptualizados como uma estrutura cognitiva que 

inclui conhecimentos, crenças e expectativas em relação a um determinado grupo social (Pendry, 

2015), ou membros individuais desse grupo, particularmente os conteúdos que promovem a 

diferenciação entre grupos (Stangor, 2008).

Finalmente, a discriminação pode ser definida como a ação negativa de uma exposição individual 

baseada em juízos avaliativos preconceituosos (por exemplo, Allport, 1954; citado por Chan, Livneh, 

Pruett, Wang & Zheng, 2009).

De onde vêm as atitudes em relação às pessoas com 
deficiência?

Independentemente do objeto atitudinal, os mecanismos subjacentes à atitude e à formação 

de preconceitos são os mesmos. No entanto, existem algumas idiossincrasias específicas do 

preconceito para com as pessoas com deficiência.

Uma das críticas mais influentes sobre estas questões foi conduzida por Livneh (1988, 2012), e teve 

como objetivo revelar as principais raízes e correlações de atitudes negativas ou preconceitos em 

relação às pessoas com deficiência. . No entanto, as categorias da fonte  propostas sobrepõem-

se frequentemente, evidenciando assim a sua natureza complexa. Assim, adicionalmente aos 

mecanismos gerais de formação de atitudes, atitudes negativas e preconceitos para com as 

pessoas com raízes e correlações de deficiência incluem (Dunn, 2015; Chan et al., 2009; Livneh, 

1988, 2012) vários aspetos que apresentaremos brevemente em seguida: 

Os processos de condicionamento social e cultural contribuem para o aparecimento de atitudes 

negativas e para a estigmatização devido a qualquer desvio significativo das normas sociais e 

culturais dominantes e abrangentes,padrões e expectativas em relação a características como 

atributos físicos, produtividade e realização pessoal, estatuto socioeconómico e de saúde.
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As influências da infância e da situação atual apontam para causas que provavelmente estão 

enraizadas tanto em experiências de primeira infância - incluindo práticas parentais que 

influenciam as crenças da criança e a construção de sistemas de valor no que diz respeito à 

saúde, à doença e ao que é considerado normal - e às que estão relacionadas com experiências 

atuais de situação e interação com pessoas com deficiência: medo de que a associação com estes 

indivíduos possa ser interpretada como espelho dos próprios problemas psicológicos ou de ser 

contaminado enquanto interagia com uma pessoa deficiente.

As situações sociais não estruturadas provocadas pela ansiedade com pessoas com deficiência 

são muitas vezes ambíguas e desconhecidas no que diz respeito à natureza e implicações 

da deficiência, provocando assim ansiedade, principalmente quando as regras sociais e os 

protocolos para uma interação adequada não estão (bem) estabelecidos, como é bastante 

frequente. A falta de contacto e de exposição a pessoas com deficiência é, por conseguinte, um 

fator muito importante na origem das atitudes negativas e do preconceito em relação às pessoas 

com deficiência. Dada a importância do contacto com as pessoas com deficiência na formação 

de atitudes em relação a este grupo, será desenvolvido mais especificamente abaixo.

Comportamentos de preconceito. Alguns comportamentos que as pessoas com deficiência 

podem exprimir abertamente, tais como hostilidade, dependência, insegurança ou necessidade 

de assistência, podem facilitar a manutenção e fortalecer as crenças e sentimentos prejudiciais 

para com eles, mesmo que não sejam responsáveis por essas ações. Além disso, os meios 

de comunicação também podem promover a desvalorização das pessoas com deficiência , 

retratando-os negativamente.

60
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Fatores relacionados com a deficiência. A negatividade de atitudes também depende 

de fatores como 1)  perceção da gravidade – as incapacidades subjetivamente menos 

severas são percebidas de forma mais positiva; 2) visibilidade e envolvimento cosmético 

-  as incapacidades altamente visíveis ou com maior envolvimento cosmético são mais 

negativamente avaliadas; 3)  contagiosas – quanto mais uma deficiência é reconhecida 

como potencialmente contagiosa, , mais negativas são as reações desencadeadas por 

pessoas sem deficiência; e, 4)  previsibilidade – as incapacidades temporárias/curáveis 

são mais positivamente avaliadas do que as permanentes.

Respostas partilhadas com  grupos minoritários.  Tal como acontece com outros grupos 

minoritários, as pessoas com deficiência são frequentemente marginalizadas devido a 

características específicas, nomeadamente a visibilidade da deficiência (por exemplo, 

uma diferença física evidente) ou o reconhecimento visível da sua presença (por 

exemplo, movimento corporal distinto, bengala branca), que provocam estereótipos 

negativos, preconceitos e comportamentos discriminatórios por parte dos membros 

dos grupos maioritários. Estes incentivam regularmente o isolamento e a segregação de 

pessoas com deficiência do resto da população. (por exemplo, Safilios-Rothschild, 1970; 

citado por Livneh, 2012).

A aversão estética (-sexual) é frequentemente provocada por incapacidades visíveis, 

ao mesmo tempo que despoleta sentimentos de repulsão e desconforto nos indivíduos 

sem deficiência. Atitudes negativas emergem assim de reações como a aversão estética, 

ansiedade invocada por ameaças à imagem corporal ou integridade e culpa, e de 

determinantes mais cognitivas, tais como medos, , preocupações e equívocos sobre a 

natureza da deficiência e incapacidades. 

Medo dos pensamentos da morte.  A perda de uma parte do corpo ou de qualquer função 

física pode desencadear ansiedade quando se está perante uma pessoa deficiente 

porque essas circunstâncias estão simbolicamente ligadas ao ego e à morte e podem, 

assim, agir como lembranças da própria mortalidade, conduzindo assim a efeitos 

negativos, à evasão e ao evitamento  de mais contactos com pessoas com deficiência.

Atitudes hierárquicas em relação à deficiência. Há muito que a literatura aponta para 

a existência de uma hierarquia de aceitabilidade da incapacidade entre pessoas sem 

deficiência (por exemplo, Chubon, 1982; Chan et al., 2009), incluindo profissionais 

que trabalham com este grupo minoritário, tais como professores, conselheiros e 

funcionários do hospital (Chubon, 1982). Esta hierarquia também foi apoiada por 

pesquisas mais recentes (por exemplo Chan et al., 2002). Neste sentido, tem-se observado 
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consistentemente que a deficiência física é mais positivamente percebida do que as deficiências 

mentais, e a deficiência intelectual é mais favorável do que as deficiências psiquiátricas (por 

exemplo, Chan et al., 2002; Chan et al., 2009). Em suma, foi geralmente demonstrado que 

podemos considerar a existência de um continuum entre um pólo de deficiência física e um 

pólo de deficiências cognitivas e mentais, onde as atitudes se tornam progressivamente mais 

negativas quanto mais próximas desta última (Chan et al., 2009; Dunn, 2015).

Crenças morais sobre a deficiência.  O mecanismo psicodinâmico da tríade de pecado-punição-

deficiência também foi amplamente relatado (Chan et al., 2009).  Muitos indivíduos perspetivam 

aincapacidade como uma punição por pecados ou outros comportamentos malignos perpetrados 

pela pessoa com deficiência ou por alguém da sua família, o que, por sua vez, leva a crenças de 

perigosidade, desencadeando o medo e, em última análise, pode levar à rejeição de pessoas com 

deficiência (Chan et al., 2009; Dunn, 2015).

Variáveis de personalidade.  Caraterísticas de personalidade tais como altos níveis de 

autoritarismo, etnocentrismo, rigidez, narcisismo, ansiedade e agressividade, bem como baixa 

autoestima, intolerância à ambiguidade ou falta de satisfação corporal estão associadas a 

atitudes mais negativas em relação a pessoas com deficiência , podendo, portanto, fomentar o 

seu desenvolvimento.

Variáveis demográficas. Variáveis como pessoas sem deficiência, mais velhos, com baixa 

escolaridade e estatuto socioeconómico foram anteriormente considerados determinantes 

especialmente relevantes de atitudes negativas em relação a pessoas com deficiência  (por 

exemplo, Livneh, 2012). No entanto, observaram-se inconsistências, com algumas análises 

e investigações recentes a apontarem na direção oposta (por exemplo, Chubon, 1982; Yuker & 

Block, 1986; Pruett & Chan (2006).

Contacto intergrupo: Que impacto no preconceito para 
pessoas com deficiência?

Na sequência de várias legislações internacionais, por exemplo, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) e, mais recentemente, 

a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD,  2006), 

a legislação e as políticas dos países ratificantes têm vindo a mudar ao longo do tempo para 

assegurar que quaisquer direitos deste tipo estejam assegurados. No entanto, no que mais 
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especificamente se refere aos direitos das pessoas com deficiência, a aplicação efetiva das 

políticas criadas ao abrigo dessa legislação não é uma tarefa fácil, principalmente porque os 

preconceitos e a discriminação não são facilmente domesticados, como vários indicadores de 

dados estatísticos têm demonstrado ao longo do tempo. As vidas das pessoas com deficiência 

são significativamente marcadas por experiências de exclusão social que afetam negativamente 

o seu bem-estar e, em última análise, a sua qualidade de vida.

Mesmo que seja verdade que muitos países da UE, e outros em todo o mundo, desenvolveram 

legislação e políticas sintonizadas com normas internacionais em matéria de inclusão social, 

a verdade é que este objetivo ambicioso e muito necessário ainda não está completamente 

atingido.

Esta questão é facilmente observada em vários sectores sociais, incluindo os contextos em que 

as crianças são inseridas no dia-a-dia, principalmente em contextos educativos.  Com efeito, 

não basta que as crianças com deficiência partilhem o espaço com crianças sem deficiência para 

preconceitos e discriminações cessarem. O que a literatura mostra é que este grupo minoritário 

- assim como outros grupos minoritários - são especialmente vulneráveis ao bullying e a outras 

experiências de exclusão social, que têm um impacto negativo significativo na saúde física e 

psicológica destas crianças e no seu desempenho académico, prejudicando assim as perspetivas 

futuras de inclusão à medida que envelhecem.

Neste sentido, a inclusão efetiva das crianças vai muito além da partilha do mesmo espaço 

educativo convencional, algo que hoje está muito bem estabelecido cientificamente, uma 

vez que os dados recolhidos ao longo dos últimos 50 anos revelaram-se bastante robustos. 

Neste sentido, o trabalho de referência de Gordon Allport é incontornável no que diz respeito 

à compreensão das relações intergrupos em que surgem preconceitos e discriminações, bem 

como ao desenvolvimento de estratégias de intervenção para as ultrapassar e aos seus efeitos 

prejudiciais (ref.). De acordo com uma perspetiva psicossocial , a mera exposição a um grupo 

tipicamente excluído, como é o caso das pessoas com deficiência, não é suficiente para parar 

o preconceito e a discriminação contra eles. O enquadramento de Gordon Allport 1950 no que 

diz respeito a atitudes e preconceitos propõe condições ideais para que a probabilidade de 

um contacto positivo entre grupos internos e externos permita uma redução do preconceito e, 

consequentemente, também para uma menor discriminação, e para uma inclusão social eficaz 

(cf. Oskamp, 2008): contacto a longo prazo; atividades cooperativas para objetivos comuns; 

igualdade de estatuto; apoio ao contacto incorporado nas normas sociais.
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Numa edição muito recente e especial da Educational Psychologist sobre inclusão social, vários 

autores analisaram a literatura mais relevante sobre as barreiras que os membros de grupos 

minoritários enfrentam em matéria de inclusão social, incluindo crianças com deficiência.

A vida social e educativa dos alunos está intimamente ligada; por isso, não é de estranhar que 

aqueles que são socialmente excluídos pelos pares sejam impactados negativamente (também) 

na sua realização académica (Juvonen, Lessard, Rastogi, Schacter, & Smith, 2019).

Ainda de acordo com estes autores, a aceitação por pares e o estabelecimento de amizades  são 

duas condições fundamentais para que se prospere plenamente como indivíduo, e também 

para alcançar um melhor desempenho escolar, embora ser socialmente incluído não seja uma 

garantia de excelência académica; no entanto, a situação homóloga, nomeadamente sendo 

alvo de exclusão social, é muito prejudicial para o seu envolvimento desempenho académico . 

Assim, para estes autores, a procura pelas razões subjacentes à marginalização deve passar dos 

marginalizados para as condições específicas do ambiente em que vivem, mais precisamente, 

como é que a composição do corpo estudantil (o "quem") e as práticas de instrução organizacional 

(o "como") contribuem para a falta de inclusão minoritária. Esta perspetiva dos autores colocam 

tanto os professores como a administração escolar em posições particularmente críticas no que 

diz respeito à promoção da inclusão social.  Algumas atividades realizadas com crianças têm de 

se concentrar em interações positivas. 
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Sugestões de leitura

Saiba mais: 

http://peersforprogress.org/resource-guide/models-of-peer-support/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf

https://www.eluceoeducation.org/sen-gifted-children

https://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination-review-evidence/

pages/5/

Leia mais: 

Oskamp, S. (Org) (2008). Reducing prejudice and discrimination. Sussex: Psychology Press. 

http://peersforprogress.org/resource-guide/models-of-peer-support/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6031
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6031
https://www.eluceoeducation.org/sen-gifted-children
https://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination-review-evidence/pages/5/
https://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination-review-evidence/pages/5/
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Ponto de partida Check? Quando?

Quem vai ser o coordenador, a tua equipa na escola e as partes 
interessadas?

Os papéis são claros? (por exemplo, coordenação; 
implementação; supervisão dospares apoiantes; outros)

Pares apoiantes: critérios definidos/selecionados

Quantos alunos estarão envolvidos com e sem NEE?

Necessidades e equipamentos das instalações

Estabelecimento de horário para atividades/períodos de tempo.

Definir períodos de formação antes da intervenção, durante  
a intervenção e para diferentes intervenientes

Avaliação: Procedimentos de M&A

Obstáculos/desafios previamente identificados

Anexo 1: Lista de verificação
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S.M.A.R.T.
SPECIFIC (Específico)
O que quer realizar?

Quem

O quê

 Onde

Quando

Porquê

MEASURABLE (Mensurável)
O que queremos medir?

Como quer medir?

ACHIEVABLE (Alcançável)
Objetivos

Barreiras/desafios

Passos para o cumprir ao longo da implementação

RELEVANTE(Relevante)  
Objetivos

TIME-BOUND (Tempo Limite)
Que objetivos são alcançáveis antes do fim do programa?

Que objetivos são alcançáveis ao longo de todo o programa?

Anexo 2: Definir e monitorizar: Preencha o seu modelo 
S.M.A.R.T.
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Se quiser ler mais sobre modelos de apoio entre  pares, 
consulte os seguintes links: 

http://peersforprogress.org/

https://www.klicksafe.de

https://www.amaze.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Final-Amaze-peer-support-literature-

review-April-2018.pdf

Artigos cientificos:  

Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer Learning and Assessment. Assessment and 

Evaluation in Higher Education, 24(4), 413-426.

Boud, D. (2001). Making the move to peer learning. In Boud, D., Cohen, R. & Sampson, J. (Eds.) 

(2001). Peer Learning in Higher Education: Learning from and with each other, London: Kogan 

Page (now Routledge), 1-20. 

Bulte, C., Betts, A., Garner, K. & During, S. 2007. Student teaching: views of student near-peer 

teachers and learners. Medical Teacher. 29(6), 583-590. 

http://peersforprogress.org/
https://www.klicksafe.de
https://www.amaze.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Final-Amaze-peer-support-literature-review-April
https://www.amaze.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Final-Amaze-peer-support-literature-review-April
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