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“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Se pensarmos que a vida em 

família, a partir do século XX, ganhou uma nova ordenação, pautada por desafios 

económicos que absorvem a força de trabalho dos pais em período integral, veremos 

que essa necessidade de envolvimento de toda a comunidade na educação é cada vez 

mais urgente” (Arendt, 2016). 
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Imagina … 

Imagina que as pessoas nunca falam diretamente contigo, mas falam de ti na tua presença. 

Imagina que as crianças troçam de ti na rua e que os adultos te olham e falam em voz baixa 

nas tuas costas.  

Imagina que as pessoas te pegam no braço e te levam a rua sem te dizer onde te levam. 

Imagina que não te é permitido ir sozinho a qualquer lado. 

Imagina que os professores te fazem sempre perguntas tontas como: “que cor é esta?” ou 

então “aponta o teu nariz”, mesmo quando já tens dezoito anos ou até mais.  

Imagina que quando tentas alguma coisa há sempre alguém que se antecipa e o faz por ti. 

Imagina que estás doente, mas ninguém se apercebe. 

Imagina que ouves constantemente as pessoas falar sobre as coisas que não consegues fazer. 

Imagina que és adulto, mas todos se referem a ti como se fosses criança. 

Imagina que as pessoas te dizem constantemente o que deves fazer, mas nunca o discutem 

contigo. 

Imagina que as pessoas esperam de ti apenas de ti comportamentos inadequados. 

Imagina que nunca te é permitido tomar uma decisão pessoal, por mais pequena que seja. 

É este o mundo das pessoas com deficiência e ou outros problemas de comportamento!!! 

Eu, provavelmente, comportar-me-ia inadequadamente, como muitas delas o fazem. 

 
(Judith, M.) 
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PREÂMBULO 

O presente trabalho foi realizado pelos alunos da turma do 9.º A, sob a 

orientação e acompanhamento da Diretora de Turma e do Educador Social da Escola 

Básica Integrada de Santa Cruz da Trapa, escola sede Agrupamento de Escolas de Santa 

Cruz da Trapa, inserida na vila de Santa Cruz da Trapa. Contou, ainda, com a 

colaboração da Subdiretora, Ana Cabral. Este projeto tem como principal objetivo 

sensibilizar os alunos, pais e encarregados de educação, professores, técnicos, auxiliares 

e a comunidade em geral para a plena e efetiva inclusão de todas as pessoas, sem 

exceção, afirmando especialmente os direitos das pessoas com deficiência.  

O nosso Agrupamento encontra-se situado numa zona rural e no interior do país, 

o que por si só já acarreta desafios maiores no que diz respeito à igualdade de 

oportunidades para qualquer cidadão, e que ainda se evidenciam mais quando falamos 

de pessoas com deficiência. 

Infelizmente, a nossa sociedade continua a focar o olhar na deficiência e não na 

pessoa. Confirmando a perpetuação dessa “dicotomia”, basta olharmos para a visão 

social construída historicamente em torno da deficiência como sinónimo de doença, de 

dependência, de sofrimento. Estes estereótipos, entre outros, sempre marginalizaram as 

pessoas com deficiência, fazendo com que elas se sintam incapazes. 

Na escola, as leis que exigem a inclusão das pessoas com deficiência não são 

suficientes para que a transformação ocorra ou para que todos alcancem, de facto, a 

igualdade nas oportunidades e no próprio direito. Contudo, as coisas têm vindo a 

melhorar, senão certamente não estávamos a dinamizar este projeto. Vejamos, até há 

bem pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência estavam segregadas em escolas 

isoladas da sociedade. No entanto, o esforço conjunto de todas as entidades que lutam 

pela plena inclusão destes indivíduos tem feito com que, cada vez mais, estes cidadãos 

se sintam capazes de exercer a sua cidadania.  

Neste sentindo, e acreditando que nós, os jovens de hoje, seremos os homens e 

mulheres do amanhã, desenvolvemos o projeto “Escola Alerta” no nosso Agrupamento, 

reconhecendo e acreditando que cada vez mais é necessário sensibilizar toda a 

população para as questões da inclusão. Não escolhemos um tema específico porque, na 

verdade, queremos apenas iniciar um trabalho em prol da inclusão, isto é, deixarmos 

uma semente, para que os nossos colegas do próximo ano possam dar continuidade e 

melhorar aquilo que não conseguimos desenvolver este ano, até porque somos finalistas 

este ano.  
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Não queremos que este trabalho seja apenas uma candidatura a um concurso que 

terminará em fevereiro de 2021, mas sim algo que perdure no tempo e promova a 

efetiva inclusão de todas as pessoas no seio da nossa escola.  

De forma geral, gostaríamos de salientar que, ao longo de três meses, realizámos 

algumas pesquisas e debatemos sobre várias questões relacionadas com a inclusão, bem 

como a importância de cada um de nós estar empenhado na construção de uma escola e 

uma sociedade mais justa e inclusiva. 

Em jeito de conclusão, importa frisar que este trabalho não foi mais um, mas 

sim, um trabalho que nos permitiu ter uma voz ativa na luta contra a diferença. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A promoção de uma igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso, com a participação de 

todos e o respeito pela diversidade individual e cultural dos alunos, através da inclusão na escola, 

bem como da inclusão da escola no meio local, permitirá uma intervenção integrada, no sentido 

da elevação do nível educativo da população.” (Lopes & Sil, 2005, p.2985) 

 

A Inclusão é um processo que tem como objetivo apoiar a educação para todos e, 

ao mesmo tempo para cada criança no mundo, isto é, respeitando as diferenças e as 

singularidades de cada um. Deste modo, é imperativo encarar a escola como um espaço 

em que todos nós temos a oportunidade de aprender e adquirir conhecimentos que nos 

permitam crescer enquanto cidadãos plenos de direitos.  

Os documentos de referência que norteiam o nosso trabalho são os princípios 

consagrados na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e a Declaração dos Direitos Humanos que, no fundo, preconizam aquele que 

é o nosso objetivo e que tem um duplo sentido, isto é, por um lado propomo-nos a ser 

agentes ativos na luta contra a diferença, através da disseminação de informação sobre 

estes direitos, ao mesmo tempo que pretendemos sensibilizar todos aqueles que nos 

rodeiam (escola, localidade e agentes do poder local) para a importância da construção 

de uma escola inclusiva, tal e qual como a sonhamos. Os objetivos específicos do 

projeto irão ser explanados no desenvolvimento do trabalho.  

Deste modo, no capítulo I | Educação Inclusiva e os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, apresentaremos uma pequena reflexão que resultou das pesquisas e dos 

debates que fomos realizando ao longo das sessões dinamizadas para o projeto.  

No capítulo II | Diagnóstico das Atitudes dos Alunos e Professores face à 

Inclusão, procederemos à apresentação da análise dos dados recolhidos através de um 

inquérito que foi apresentado à comunidade escolar, com o objetivo de percebermos 

qual era a realidade da nossa escola face às atitudes inclusivas. Este trabalho permitirá 

delinearmos algumas estratégias futuras.  

No capítulo III | Trabalho desenvolvido, neste ponto iremos apresentar todo o 

percurso que realizámos desde que aceitamos o desafio de entrarmos nesta aventura pela 

inclusão até à conclusão deste trabalho. No que concerne às sessões que são descritas, as 

mesmas foram dinamizadas nas aulas de Matemática, Português, Educação Moral, 

Religiosa e Católica e Educação Visual.  
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O trabalho foi articulado de forma a que as atividades desenvolvidas 

concorressem para as aprendizagens e metas curriculares das disciplinas em questão.  

No capítulo IV | Sugestões de Melhoria para a nossa Escola, neste ponto e face 

ao diagnóstico que realizámos, pretendemos apresentar sugestões de melhorias para 

promover uma efetiva inclusão de todos os alunos, bem como envolver toda a 

comunidade educativa nesse trabalho.  

Na Conclusão, pretendemos fazer um balanço do trabalho desenvolvido, assim 

como apresentar as limitações/ dificuldades que sentimos e ainda apontar pistas para a 

continuidade deste projeto na escola.  

 

CAPÍTULO I | Educação Inclusiva e os Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

A inclusão plena dos cidadãos e cidadãs com deficiência, bem como o pleno 

reconhecimento e promoção dos seus direitos fundamentais, constitui uma das grandes 

prioridades assumidas pelo XXI Governo Constitucional. 

Todas as pessoas têm características próprias que as distinguem entre si. A 

diferença é, assim, uma característica das pessoas, logo, das sociedades humanas. O 

reconhecimento de que todas as pessoas são iguais em direitos, mas consideradas e 

respeitadas nas suas diferenças, é uma condição das sociedades inclusivas, livres e 

democráticas (Guia Prático – Os direitos das pessoas com deficiência em Portugal, 

2019). 

Partindo deste pressuposto, é necessário entender que o efetivo acolhimento da 

diversidade em contexto escolar pressupõe que a escola deve assegurar a participação de 

todos os alunos, enquanto respeita e compreende a especificidades de cada um.  

Falar de educação inclusiva no século XXI, é ir mais além e compreender 

efetivamente que todos os alunos têm caraterísticas, talentos e interesses únicos. Algo 

que se pode traduzir facilmente, na medida em que alguns dominam áreas mais ligadas 

às letras, outros preferem desafios matemáticos e projetos na área das ciências. Não 

esquecendo que cada aluno carrega em si, uma trajetória individual específica, 

nomeadamente: condição socioeconómica, contexto familiar, local de residência, entre 

outros aspetos. Neste sentido, para se respeitar as diferentes formas e ritmos de 

aprendizagem, é necessário quebrarmos algumas “amarras” do passado e deixarmos de 

lado alguns métodos padronizados de ensino. E é nesta esfera que a educação inclusiva 
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ainda apresenta lacunas significativas no pleno desenvolvimento de uma escola 

verdadeiramente inclusiva, pressupondo-se que ela tem de criar sentidos, abrir 

possibilidades e permitir a efetiva participação social de todos os alunos. Sendo este o 

único caminho para a construção de uma verdadeira nação democrática e construtiva, 

onde ninguém fica para trás.  

Se olharmos para a escola com uma perspetiva inclusiva, que respeita a 

singularidade de cada um dos alunos que a compõem, estaremos a concorrer 

diretamente para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde as 

atitudes de discriminação serão cada vez mais invisíveis.  

Ao fazermos uma breve análise à nossa Constituição da República Portuguesa 

(CRP), encontramos no número 1 do seu Artigo 26.º que:  

“São reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 

personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à 

palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra 

quaisquer formas de discriminação a todos os cidadãos e todas as cidadãs.” Do mesmo 

modo, o seu Artigo 13.ª consagra o Princípio da Igualdade, determinando que todos os 

cidadãos e cidadãs são iguais perante a lei e que nenhuma pessoa pode ser discriminada 

em função da sua condição. Entenda-se a importância destes dois artigos da nossa CRP, 

que no fundo pretendem salvaguardar o pleno interesse e o gozo dos direitos de todas as 

pessoas, independentemente da sua condição.  

Para sintetizar e pegando nas palavras de Costa (2018), “a construção de uma 

escola inclusiva não é uma utopia, porque são muitas as escolas que o conseguem. Há 

escolas em que os alunos com deficiência crescem com os outros; há escolas em que as 

práticas curriculares mitigam os efeitos da pobreza; há escolas em que os alunos de 

comunidades migrantes desenvolvem aprendizagens como os outros.” 

Acreditando que a escola é talvez a mais importante e decisiva experiência de 

inclusão, é necessário trabalhar diariamente nesta mesma inclusão e isso só se consegue 

se cada um de nós tiver um efetivo papel nessa vontade.  
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CAPÍTULO II | Diagnóstico das Atitudes dos Alunos e Professores face à Inclusão 

Análise dos questionários – Professores 

 

Durante o mês de janeiro, face à situação de pandemia, enviamos por email um pequeno 

questionário para os Professores do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz. O 

questionário foi disponibilizado através do googleforms, onde recebemos 15 respostas, 

que passamos a analisar.  

 

No que concerne à idade dos respondentes, estão entre os 40 e os 61 anos de idade.  

Relativamente ao género, temos 13 respondentes do género feminino e 2 do género 

masculino.  
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Respetivamente ao ciclo que lecionam, temos 9 que lecionam no 1.º ciclo, 4 no 3.º ciclo 

e 2 do 2.º ciclo.   

Em relação a esta pergunta, 10 referiram que tem alunos com incapacidade/deficiência, 

5 responderam que não.  

 

 

 

 



 

Escala das atitudes face à inclusão 

Tudo é feito para que todos se sintam bem-vindos? 

R: 11 – Concordo totalmente; 4 – Concordo parcialmente 

Os alunos ajudam-se uns aos outros? 

R: 10 – Concordo totalmente; 5 – Concordo parcialmente  

Os profissionais colaboram uns com os outros? 

R: 13 – Concordo totalmente ; 2 – Concordo parcialmente 
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Profissionais e alunos tratam-se com respeito? 

R: 13 – Concordo totalmente; 2- Concordo parcialmente 

Profissionais e pais trabalham em parceria? 

R: 5 – Concordo totalmente ; 6 – Concordo parcialmente; 3 – Discordo; 1 – Necessito de mais informação 

Profissionais e órgão de gestão trabalham bem em conjunto? 

R: 8 – Concordo totalmente ; 6 – Concordo parcialmente ; 1 – Discordo 

A comunidade local está envolvida com a escola? 

R: 7 – Concordo totalmente; 7 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 

Existem altas expectativas relativamente a todos os alunos? 

R: 4 – Concordo totalmente; 8 – Concordo parcialmente ; 2 – Discordo ; 1 – Necessito de mais informação 

Profissionais, alunos, pais/encarregados de educação partilham uma filosofia de inclusão? 

R: 8 – Concordo totalmente; 7 – Concordo parcialmente 

Todos os alunos são igualmente valorizados? 

R: 11 – Concordo totalmente; 4 – Concordo parcialmente 

Profissionais e alunos são tratados como pessoas que têm um “papel” na vida da escola? 

R: 12 – Concordo totalmente; 2 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 
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Os profissionais procuram eliminar todas as barreiras à aprendizagem e à participação na escola? 

R: 13 – Concordo totalmente; 1 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação  

A escola esforça-se por minimizar as práticas discriminatórias? 

R: 14 – Concordo totalmente; 1 – Necessito de mais informação  

A escola torna o seu edíficio acessível a todas as pessoas? 

R: 13 – Concordo totalmente; 2 – Concordo parcialmente 

Os novos alunos são ajudados a integrar-se? 

R: 13 – Concordo totalmente; 2 – Concordo parcialmente 

A escola organiza os grupos/turma, valorizando a diversidade? 

R: 11 – Concordo totalmente; 3 – Concordo parcialmente ; 1 – Necessito de mais informação 

Todas as modalidades de apoio estão articuladas entre si? 

R: 11 – Concordo totalmente; 3 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 

A formação contínua ajuda os profissionais a responder à diversidade? 

R: 9 – Concordo totalmente; 3 – Concordo parcialmente; 1 – Discordo ; 1 – Necessito de mais informação 

O apoio educativo reduz as barreiras à aprendizagem e à participação de todos os alunos? 

R: 13 – Concordo totalmente ; 1 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 
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As medidas disciplinares que recorrem à exclusão estão a decrescer? 

R: 11 – Concordo totalmente; 2 – Concordo parcialmente; 2 – Necessito de mais informação 

As aulas dão resposta à diversidade? 

R: 6 – Concordo totalmente; 7 – Concordo parcialmente; 1 – Discordo; 1 – Necessito de mais informação 

As aulas são preparadas para serem acessíveis a todos os alunos? 

R: 7 – Concordo totalmente; 6 – Concordo parcialmente; 1 – Discordo; 1 – Necessito de mais informação 

As aulas desenvolvem uma compreensão das diferenças individuais? 

R: 10 – Concordo totalmente; 5 – Concordo parcialmente 

Os alunos estão ativamente envolvidos na sua própria aprendizagem? 

R: 4 – Concordo totalmente; 10 – Concordo parcialmente; 1 - Discordo 

Os alunos aprendem de forma cooperativa? 

R: 7 – Concordo totalmente; 7 – Concordo parcialmente; 1 – Discordo 

A avaliação encoraja a melhoria dos resultados dos alunos? 

R: 8 – Concordo totalmente; 5 – Concordo parcialmente; 1 – Discordo ; 1 – Necessito de mais informação 

A disciplina na sala de aula é baseada no respeito mútuo? 

R: 12 – Concordo totalmente; 2 – Concordo parcialmente; 1 – Discordo 
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Os professores preocupam-se em apoiar a aprendizagem e a participação de todos os alunos? 

R: 12 – Concordo totalmente; 2 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 

Todos os alunos participam nas atividades fora da sala de aula? 

R: 4 – Concordo totalmente; 6 – Concordo parcialmente; 3 – Discordo; 2 – Necessito de mais informação 

Os recursos da escola são utilizados para apoiar a inclusão? 

R: 10 – Concordo totalmente; 4 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 

Os recursos da comunidade são conhecidos e utilizados? 

R: 10 – Concordo totalmente; 4 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 

Os recursos da comunidade são conhecidos e utilizados?  

R: 4 – Concordo totalmente; 7 – Concordo parcialmente; 1 – Discordo; 3 – Necessito de mais informação  

A especialização dos profissionais é bem rentabilizada na escola? 

R: 10 – Concordo totalmente; 3 – Concordo parcialmente; 2 – Necessito de mais informação 

As diferenças entre os alunos são utilizadas como um recurso para o ensino e para a aprendizagem? 

R: 6 – Concordo totalmente; 8 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 

Os profissionais desenvolvem medidas para apoiar a aprendizagem e a participação? 

R: 13 – Concordo totalmente; 1 – Concordo parcialmente; 1 – Necessito de mais informação 
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Considera que os pais recorrem à escola para esclarecimento/apoio da criança com deficiência? 

R: 13 – Concordo totalmente; 1 – Concordo parcialmente ; 1 – Necessito de mais informação 

Considera importante a redução do número de alunos por turma com a inclusão de alunos com necessidades educativas? 

R: 14 – Concordo totalmente; 1 – Concordo parcialmente 

 

Em relação à pergunta, do seu ponto de vista, que barreiras a nossa escola ainda enfrenta em relação à efetiva inclusão dos alunos? As 

respostas foram as seguintes:  

• Valorizar cada um;  

• Vencer algum “preconceito”;  

• A nossa escola não tem barreiras. Está bem organizada quanto à inclusão; 

• Formação.  
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Análise dos questionários – Alunos 

 

Durante o mês de fevereiro, face à situação de pandemia, enviamos por email um pequeno questionário para os alunos do 3.º ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz. O questionário foi disponibilizado através do googleforms, onde recebemos 21 respostas, que passamos 

a analisar.  

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à idade dos respondentes, estão entre os 12 e os 15 anos de idade.  
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No que concerne ao género, temos 15 do género feminino e 6 do género masculino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao ano de escolaridade, 12 respondentes frequentam o 9.º ano, 5 o 7.º ano e 4 o 8.º ano.  
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Escala de atitudes face à inclusão 
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Os alunos com Necessidades Educativas da minha turma deviam estar na sala com os colegas da turma. 

R: 14 – Concordo totalmente; 5 – Concordo em parte; 1 – Não concordo nem discordo; 1 – Discordo em parte 

Os meus colegas com Necessidades Educativas deviam fazer trabalhos iguais aos da restante turma. 

R: 7 – Concordo totalmente; 9 – Concordo em parte; 3 – Não concordo nem discordo; 1 – Discordo em parte; 1 – Discordo totalmente 

Os professores deviam dar mais atenção aos meus colegas com Necessidades Educativas. 

R: 5 – Concordo totalmente; 9 – Concordo em parte; 3 – Não concordo nem discordo; 1 – Concordo em parte; 3 – Discordo totalmente 

A presença de colegas com Necessidades Educativas não altera o normal funcionamento das aulas. 

R: 7 – Concordo totalmente; 9 – Concordo em parte; 2 – Não concordo nem discordo; 3 – Discordo em parte 

Prefiro não ter colegas com Necessidades Educativas na minha turma. 

R: 2 – Concordo em parte; 6 – Não discordo nem discordo; 4 – Discordo em parte; 9 – Discordo totalmente 

Os meus colegas com Necessidades Educativas não deviam participar em atividades de turma como festas ou visitas. 

R: 15 – Discordo totalmente; 2 – Discordo em parte; 2 – Não concordo nem discordo; 2 – Concordo em parte 

Toda a comunidade escolar devia dar mais atenção aos alunos com Necessidades Educativas. 

R: 3 – Discordo totalmente; 2 – Discordo em parte; 2 – Não concordo nem discordo; 10 – Concordo em parte; 4 – Concordo totalmente 

Os alunos com Necessidades Educativas que frequentam a escola terão uma vida melhor do que aqueles que não tiveram essa 

oportunidade. 

R: 2 – Discordo totalmente; 6 – Não concordo nem discordo; 2 – Concordo em parte; 11 – Concordo totalmente  
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A presença de colegas com Necessidades Educativas na minha sala e na minha turma contribui para me tornar um cidadão melhor no 

futuro. 

R: 2 – Não concordo nem discordo; 6 – Concordo em parte; 13 – Concordo totalmente 

 

Questões de opinião – Quadro II  

Os colegas com Necessidades Educativas / deficiência são capazes de fazer muitas coisas. 

R: 1 – Não concordo nem discordo; 4 – Concordo; 16 – Concordo totalmente  

Os colegas com Necessidades Educativas / deficiência gostam de brincar. 

R: 16 – Concordo totalmente; 4 – Concordo; 1 – Não sei 

Eu defenderia um colega com Necessidades Educativas / deficiência que estivesse a ser provocado. 

R: 11 – Concordo totalmente; 5 – Concordo; 4 – Não sei; 1 – Discordo totalmente 

Eu convidaria um colega com Necessidades Educativas / deficiência para a minha festa de anos. 

R: 12 – Concordo totalmente; 5 – Concordo; 4 – Não sei  

Os colegas com Necessidades Educativas / deficiência não gostam de fazer amigos. 

R: 13 – Discordo totalmente; 1 – Discordo; 2 – Não sei; 3 – Concordo; 2 – Concordo totalmente 

Eu gostaria de ter um colega com Necessidades Educativas / deficiência como meu vizinho. 

R: 8 – Concordo totalmente; 8 – Concordo; 5 – Não sei  
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Eu ficaria contente se o meu melhor amigo fosse um colega com Necessidades Educativas / deficiência. 

R: 7 – Concordo totalmente; 4 – Concordo; 9 – Não sei; 1 – Discordo completamente  

Eu tentaria afastar-me de um colega com Necessidades Educativas / deficiência. 

R: 17 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 1 – Não sei; 1 – Concordo  

Na sala de aula, eu não me sentaria ao lado de um colega com Necessidades Educativas / deficiência. 

R: 14 – Discordo totalmente; 3 – Discordo; 2 – Não sei; 2 – Concordo 

Eu ficaria satisfeito se um colega com Necessidades Educativas / deficiência me convidasse para a sua casa. 

R: 1 – Discordo totalmente; 5 – Não sei; 8 – Concordo; 7 – Concordo totalmente 

Eu sentir-me-ia bem se fizesse uma atividade na escola com colegas com Necessidades Educativas / deficiência. 

R: 12 – Concordo totalmente; 5 – Concordo; 4 – Não sei  

Os colegas com Necessidades Educativas / deficiência não se divertem muito. 

R: 9 – Discordo totalmente; 3 – Discordo; 8 – Não sei; 1 – Concordo  

Eu convidaria um colega com Necessidades Educativas / deficiência para dormir em minha casa. 

R: 10 – Concordo totalmente; 5 – Concordo; 5 – Não sei; 1 – Discordo  

Os colegas com Necessidades Educativas / deficiência interessam-se por muitas coisas. 

R: 12 – Concordo totalmente; 5 – Concordo; 4 – Não sei; 1 – Discordo 
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Eu ficaria envergonhado se um colega com Necessidades Educativas / deficiência me convidasse para a sua festa de anos. 

R: 17 – Discordo totalmente; 3 – Não sei; 1 – Concordo  

Eu contaria os meus segredos a um colega com Necessidades Educativas / deficiência. 

R: 6 – Concordo totalmente; 5 – Concordo; 9 – Não sei; 1 – Discordo  

Eu gostaria de estar com um colega com Necessidades Educativas / deficiência. 

R: 7 – Concordo totalmente; 9 – Concordo; 5 – Não sei  

Eu não iria brincar para casa de um colega com Necessidades Educativas / deficiência. 

R: 15 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Não sei; 1 – Concordo 

Os colegas com Necessidades Educativas / deficiência podem fazer novos amigos. 

R: 15 – Concordo totalmente; 4 – Concordo; 2 – Não sei  

Eu faltaria ao recreio para fazer companhia a um colega com Necessidades Educativas / deficiência. 

R: 11 – Não sei; 4 – Concordo; 6 – Concordo totalmente 



 

 

CAPÍTULO III | O Caminho que Percorremos pela Inclusão  

1. Seleção da Turma  

Ao reconhecer a missão da escola no que concerne ao desenvolvimento efetivo 

de uma educação inclusiva e no seu dever de construir cidadãos conscientes do mundo 

que os rodeia, bem como acreditando no potencial do concurso “Escola Alerta” do 

Instituto Nacional para a Reabilitação para o desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças e jovens, o 

Educador Social, Dário Gomes, apresentou o Projeto a todos os Diretores de Turma do 

2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, convidando-os a 

serem parte ativa na construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. Neste 

desiderato, a nossa Diretora de Turma, Alexandra Bica, aceitou o desafio, propondo a 

nossa turma para o desenvolvimento do Projeto e, assim, iniciámos esta aventura pelo 

mundo da inclusão.  

2. Desenvolvimento | A luta pela inclusão é um caminho que se faz caminhando 

diariamente 

 

novembro de 2020 

1.ª Sessão  

Em novembro de 2020, iniciamos esta aventura pelos caminhos da inclusão, 

onde, num primeiro momento, fomos desafiados a fazer um brainstorming sobre o 

conceito de “inclusão”, tendo sido assim introduzido o tema do projeto, de seguida foi-

nos apresentado o concurso “Escola Alerta!”.  

Através de dinâmicas de educação não formal, falamos ainda do conceito de 

“empatia” e da importância desta competência para conseguirmos entender o mundo das 

pessoas com deficiência.  
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2.ª Sessão  

Na segunda sessão, definimos os objetivos que pretendíamos alcançar com o 

desenvolvimento do projeto, bem como as atividades e o nome que iria identificar o 

nosso trabalho na escola. 

Nome do Projeto: 4Alert! 

Objetivos do Projeto: 

• Sensibilizar a comunidade educativa para as questões da inclusão social das 

crianças e jovens com deficiência;  

• Reconhecer os valores subjacentes à verdadeira inclusão de todos os alunos na 

escola;  

• Conhecer as medidas da escola face à inclusão; 

• Fazer um diagnóstico face às atitudes dos alunos, professores e pais em relação 

às questões da inclusão;  

• Fazer um levantamento das respostas da comunidade para as questões da 

inclusão;  

• Contribuir ativamente para a inclusão de todos os alunos do Agrupamento de 

Escolas de Santa Cruz da Trapa; 

• Aprofundar conhecimentos na área da inclusão e, consequentemente, mudar 

comportamentos face à diferença;  

• Quebrar estereótipos/barreiras em relação às pessoas com deficiência na 

comunidade. 
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Atividades:  

Criação de um separador dedicado ao Projeto “Escola Alerta” no site do 

Agrupamento 
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Criação do logotipo do Projeto 

 

A Criação do Trapinhas pretende ser uma referência para todos os alunos do 

Agrupamento, através dele pretendemos comunicar com os alunos do pré-escolar e 1.º 

Ciclo, criando histórias que possam ser inspiradoras e ao mesmo tempo que aumentem a 

consciência dos alunos para as questões da inclusão.  
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dezembro de 2020 

3.ª Sessão 

Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

 

Desafiamos, de seguida, o Núcleo de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão a 

desenvolver connosco uma exposição para assinalar o Dia Internacional das Pessoas 

com Deficiência, com objetivo de nos aproximarmos das respostas da escola em matéria 

de inclusão. 

Neste desiderato e com o objetivo de retratarmos a deficiência de forma positiva 

e inspiradora, realizamos uma pesquisa sobre pessoas com deficiência que tinham 

conseguido fazer um percurso de destaque na sociedade, mostrando assim que a 

deficiência não tem de ser limitadora.  

 

Exposição “Olhares e Modos de ver a Diferença” 
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4.ª Sessão 

Visualização de um filme sobre a temática – Amigos Improváveis 

 

Com o objetivo de sensibilizarmos os alunos 

para as questões da inclusão e envolvermos outros 

professores no projeto, desafiamos a professora de 

português a assistir ao filme “Amigos Improváveis”, 

que retrata muitos problemas sociais da nossa 

sociedade, tais como: o racismo e o preconceito, mas 

que ao mesmo tempo, também apresenta uma 

história de superação e verdadeira inclusão, que nos leva a refletir que nenhuma 

deficiência deve ser limitadora dos nossos sonhos. Percebemos ainda que uma pessoa, 

seja ela quem for, pode fazer a diferença na vida de outra pessoa.  

Com o intuito de cada aluno assimilar as aprendizagens realizadas através da 

visualização do filme, foi-lhes pedido a realização de um texto argumentativo sobre a 

temática do filme (anexo A).  

 

5.ª Sessão 

Pesquisas sobre respostas sociais para as pessoas com deficiência na comunidade 

envolvente 

 

Nesta sessão, tivemos a missão de pesquisar e explorar instituições sociais de 

apoio às pessoas com deficiência, reconhecendo a importância destas entidades na 

promoção de uma melhor qualidade de vida destas pessoas. Através do trabalho de 

pesquisa, entendemos que existem, cada vez mais, respostas especializadas que 

correspondem às especificidades da cada deficiência.  

Na nossa região, destacamos o papel e o contributo significativo da ASSOL pelo 

trabalho que presta à comunidade e especialmente, às pessoas com deficiência e/ou 

incapacidade. Percebemos que esta instituição trabalha num modelo centrado na pessoa, 

que fomenta a participação cívica e social de cada indivíduo, sendo a autonomia uma 

preocupação constante, na preparação e formação dos jovens que passam pela formação 

profissional da associação.   

De seguida, apresentaremos as nossas pesquisas, tentando apresentar as valências 

de cada entidade, a missão e os seus objetivos.  
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ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LAFÕES (ASSOL) 

 

A ASSOL (Associação de Solidariedade Social de Lafões) foi fundada em 22 de 

março de 1987, por iniciativa de um grupo organizado na ACROF (Associação Cultural 

e Recreativa de Oliveira de Frades). Em 1986, estas pessoas, com diferentes formações 

profissionais, inspiradas por outras experiências e já conhecedoras de algumas situações 

sociais graves de pessoas com deficiência, decidiram fazer um levantamento, neste 

concelho, das pessoas com deficiências e das suas reais condições de vida. 

A ASSOL foi criada para ser um instrumento que facilitasse a resposta da 

comunidade às necessidades encontradas.  

 

Respostas:  

• Centro Alexandre Correia  

• Centro de Recursos para a Inclusão  

• Centro de Recursos para a Qualificação e Emprego  

O Centro de Recursos para o Emprego da ASSOL dispõe de uma nova 

modalidade de apoio às pessoas com deficiência e incapacidade, o IAOQE (Avaliação e 

Orientação para a Qualificação e o Emprego). Esta resposta encontra-se disponível em 

Oliveira de Frades e Castro Daire. 

Com este serviço, pretende prestar apoio às pessoas com deficiência e 

incapacidade na escolha informada do seu percurso profissional, através da 

identificação das etapas e dos meios mais adequados à elevação do seu nível de 

empregabilidade e à inserção no mercado de trabalho. 

O principal objetivo é apoiar as pessoas na tomada de decisões vocacionais 

adequadas, disponibilizando a informação necessária à definição dos percursos 

profissionais e promovendo a avaliação da sua funcionalidade e incapacidade e a 

determinação dos meios e apoios considerados indispensáveis à definição e 

desenvolvimento do seu plano pessoal de emprego. 

• Centro de S. Pedro do Sul  

• Formação Profissional  

A ASSOL realiza ações de formação profissional desde 1989, desenvolvendo 

uma metodologia de formação que permite colocar cada formando num posto de 

formação específico, de acordo com os seus interesses e com as disponibilidades do 

mercado.   Desde então, tem percorrido um longo caminho que levou ao 

http://assol.pt/wp-content/uploads/2011/01/peixe2.png
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desenvolvimento de várias atividades nos concelhos de Oliveira de Frades, Vouzela, S. 

Pedro do Sul, Castro Daire, Mortágua, Vila Nova de Paiva, Viseu e Tondela. 

Objetivo:  

Promover ações que possibilitem a aquisição e o desenvolvimento de 

competências profissionais, tendo em vista potenciar a empregabilidade das pessoas 

com deficiência e incapacidade, orientadas para o exercício de uma atividade no 

mercado de trabalho. 

• Intervenção Precoce na Infância  

• Lar de Apoio José Pedro  

Apoio Residencial para pessoas com deficiência, que visa a satisfação das 

necessidades essenciais ao bem-estar das pessoas com deficiência. 

 

ASSOCIAÇÃO DE PARALESIA CEREBRAL DE VISEU (APCV) 

 

A Associação de Paralisia Cerebral de Viseu é 

uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social sem fins lucrativos, com sede em 

Lisboa. Iniciou a sua atividade em 1960 e foi 

pioneira em Portugal na Reabilitação e Integração Social de pessoas com Paralisia 

Cerebral no âmbito da educação, segurança social, saúde, habitação, trabalho, cultura, 

recreação e desporto. 

O Núcleo Regional de Viseu nasceu da necessidade de se apoiarem crianças e 

jovens com Paralisia Cerebral, do Distrito de Viseu, que até então tinham de se deslocar 

ao Núcleo Regional do Centro da A.P.P.C. e outras instituições. 

Objetivos: 

• Sensibilizar a opinião pública para a problemática da Paralisia Cerebral, 

situações neurológicas, afins e outras, bem como, a sua prevenção; 

• Promover a Reabilitação e Integração da pessoa com Paralisia Cerebral, 

situações neurológicas, afins e outras, através do desenvolvimento máximo das 

suas potencialidades; 

• Defender o Direito, da Pessoa com Deficiência, à Reabilitação, à Educação, à 

Segurança Social, à Saúde, à Habitação, à Formação Profissional e ao Trabalho; 

• Defender e promover a sua realização afetiva e social;  
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• Promover e desenvolver atividades recreativas e desportivas para a pessoa com 

paralisia cerebral, situações neurológicas, afins e outras; 

• Fomentar a especialização do Pessoal Técnico; 

• Promover a filiação da A.P.P.C., em Associação congéneres nacionais e 

estrangeiras; 

• Fomentar a Investigação sobre Paralisia Cerebral. 

 

Valências: 

• Áreas de atendimento; 

• Ambulatório/ Reabilitação; 

• Centros de atividades ocupacionais; 

• Escola de Ensino Especial; 

• Formação Profissional; 

• Secção Desportiva e Recreativa; 

• Grupo de Jovens; 

• Unidade Residencial. 

 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO 

DESENVOLVIMENTO E AUTISMO – VISEU (APPDA) 

 

A Associação Portuguesa para as Perturbações do 

Desenvolvimento e Autismo - Viseu é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social de utilidade pública que 

tem como objetivos a promoção da qualidade de vida das 

crianças, jovens e adultos com perturbações do espectro do 

autismo e as suas famílias. A APPDA Viseu foi constituída 

em 22 de fevereiro de 2003. 

 

 

 

 

 

http://appcviseu.com.sapo.pt/areaatend_port.htm
http://appcviseu.com.sapo.pt/ambreab_port.htm
http://appcviseu.com.sapo.pt/cao_port.htm
http://appcviseu.com.sapo.pt/escola_port.htm
http://appcviseu.com.sapo.pt/formprof_port.htm
http://appcviseu.com.sapo.pt/sdr_port.htm
http://appcviseu.com.sapo.pt/resid_port.htm
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO COM 

DEFICIÊNCIA MENTAL (APPACDM) 

 

A APPACDM tem como atividade principal a promoção do bem-estar do 

cidadão com deficiência mental e jovens em risco, constituindo os seus objetivos 

principais: a reabilitação, a formação e a intervenção junto de crianças e jovens com 

este tipo de características. Foi instituída em Viseu no dia 01 de dezembro de 1976. 

Com um âmbito regional de intervenção - Distrito de Viseu, esta instituição tem 

vindo a reforçar-se em meios técnicos, humanos e materiais, dispondo hoje de um 

conjunto de infraestruturas e equipamentos que permitem melhorar a qualidade da sua 

intervenção e, assim, melhorar as respostas às inúmeras solicitações a que tem sido 

submetida pela comunidade, no domínio do apoio a prestar nas áreas para que se 

encontra vocacionada. 

Presentemente, esta incorpora diversas valências ou departamentos de que 

importa relevar: 

• Centro Educacional (Escola de Ensino Especial) - visa o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, sensoriais e motoras dos utentes que a frequentam; 

• Lares Residência - valência que pratica o atendimento diurno e/ou noturno, cuja 

situação familiar e/ou comportamental assim o justifiquem; 

• Desenvolvimento Pessoal, Formação e Integração - pretende preparar os 

jovens que a frequentam, qualificando-os com vista à sua integração no mercado 

de trabalho; 

•  Centro de Atividade Ocupacional - tem como fim principal a ocupação e 

desenvolvimento das capacidades dos seus utentes, através de atividades 

artesanais, agrícolas e de vida diária, tornando-os o mais autónomo possível.  

 

UNIÃO DE APOIO AO SURDO E POPULAÇÕES ESPECIAIS (SURDISOL) 

 

A SurdiSol – UFASV, fundada em setembro de 2010, é uma IPSS e 

Organização Não Governamental de apoio e intervenção social, 

educativa, cultural, recreativa e cívica. A sua missão é unir para 

educar.  
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A sede encontra-se em Viseu e desde a sua constituição têm desenvolvido várias 

iniciativas de apoio às pessoas surdas, contribuindo para a aprendizagem da convivência 

com a diversidade.   

 

Criar conteúdo de sensibilização para a comunidade educativa, através do 

Facebook, página e Boletim do Agrupamento 
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Criar um questionário sobre as atitudes dos alunos e professores face à inclusão 

A apresentação da análise dos questionários foi apresentada no capítulo II.  

janeiro de 2021 

6.ª Sessão  

A 6.ª Sessão foi dinamizada em formato em online, tendo em conta que nos 

encontrávamos em isolamento profilático. Durante a sessão, exploramos a Declaração 

dos Direitos Humanos e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência. No final da sessão, fizemos um debate sobre a importância destes 

documentos na defesa e na promoção da igualdade das pessoas com deficiência.   

fevereiro de 2021 

7.ª Sessão  

A 7.ª Sessão foi realizada com a EAPN – Núcleo 

Distrital de Viseu e teve como objetivo abordar a 

questão da deficiência e os direitos humanos. Através 

da visualização de alguns vídeos, tivemos a 

oportunidade de exprimir as nossas ideias e 
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sentimentos sobre os direitos das pessoas com deficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos          ▪   Refletir acerca das representações associadas às pessoas com 

deficiência ou incapacidade; 

▪   Estimular a empatia e o diálogo de grupo para a sensibilização e 

promoção da inclusão de pessoas com deficiência ou incapacidade. 

Público-alvo Jovens do 3.º ciclo do ensino básico 

Atividade ▪  Apresentação da dinamizadora da sessão e da EAPN, dos 

participantes, dos conteúdos, dos objetivos da sessão e do método de 

avaliação; 

▪   Os participantes visionam pequenos vídeos sobre a temática e são 

convidados a expor as partes que mais os marcaram e porquê; 

▪   Num segundo momento, partilham em grupo e dinamiza-se o debate 

em torno de questões relacionadas com o respeito e inclusão de pessoas 

com deficiência ou incapacidade; 

▪  O/A dinamizador/a deve manter-se imparcial enquanto os participantes 

expressam o seu ponto de vista. 

Recursos 

necessários 

•         Ligação à internet. 

•         Computador. 

Tempo •         Duração aproximada de 60 minutos 

Calendário •        12 de fevereiro de 2021 

Avaliação •         Questionário de avaliação aos alunos 
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8. ª Sessão  

19 de fevereiro de 2021 

Na 8.ª sessão, demos continuidade aos trabalhos iniciados na sessão anterior, 

realizamos alguns jogos e debatemos a importância que cada um de nós deve ter na 

inclusão das pessoas com deficiência.  

Esta sessão ajudou-nos a compreender melhor alguns sentimentos vivenciados 

pelas pessoas com deficiência, bem como o impacto da exclusão social na vida e no dia-

a-dia delas. Permitiu-nos, ainda, realizar uma avaliação individual sobre o nosso 

comportamento em relação ao que desconhecemos. De facto, as dinâmicas realizadas, 

levaram-nos a verificar o quanto o nosso comportamento pode melhorar o dia das 

pessoas que nos rodeiam, principalmente, daqueles que por alguma razão têm alguma 

limitação, física ou mental.  

março de 2021 

9.ª Sessão  

Nesta sessão, fomos convidados pela EAPN a participar em alguns desafios e 

atividades, para compreender a dificuldade da privação de alguns sentidos e como é 

difícil experienciar essas situações.  

No final, conversamos um pouco sobre este tema e fizemos um balanço sobre as 

atividades dinamizadas pela EAPN.  

De facto, para nós alunos “normais” que dispomos de todos os sentidos, é difícil 

compreender a dificuldade da privação de um deles, mas, ao mesmo tempo, 

descobrimos que as pessoas que estão privadas de um determinado sentido, acabam por 

conseguir desenvolver melhor os outros sentidos, como é o caso das pessoas invisuais, 

que têm um sentido muito apurado de audição e tato, o que lhes permite desenvolver 

diversas atividades no seu dia-a-dia. Contudo, foi bastante interessante, pensar um 

pouco sobre isto, porque nos ajuda a colocar-nos no lugar do outro.  
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Objetivos  

Promover a expressão de ideias, valores e opiniões dos alunos sobre 

temas relacionados às Pessoas com Deficiência e/ou incapacidade, de 

modo espontâneo e criativo. 

Público-alvo Jovens do 3.º ciclo do ensino básico 

Atividade ▪  É pedido aos alunos que entrem na plataforma Mentimeter e escrevam 

2 palavras que na sua opinião melhor descrevem a inclusão de pessoas 

com deficiência e/ou incapacidade, de forma a criar nuvens de 

pensamentos; 

▪ Debater no grupo as palavras escolhidas pelos alunos, para 

compreender os suas opiniões, sentimentos, valores, crenças e 

preconceitos, entre outros. 

Tempo • Duração aproximada de 60 minutos 

Calendário • Atividade realizada a 3 março de 2021 

Avaliação • Questionário de avaliação aos alunos (Pós-teste)  

 

10.ª Sessão  

Nesta sessão, contamos com a colaboração da Surdisol, uma associação de Viseu 

que presta apoio a pessoas surdas, para além de termos aprendido mais sobre esta 

deficiência, fomos presenteados com um Workshop de Língua Gestual Portuguesa e 

esclarecemos algumas curiosidades sobre o dia a dia das pessoas com deficiência 

auditiva.  
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CAPÍTULO IV | Sugestões de melhoria para a  Escola 

 

Face a todo o trabalho que realizamos até abril de 2021 e explanado neste 

trabalho, acreditamos que até ao momento a nossa escola tem vindo a fazer um bom 

trabalho no que toca à verdadeira inclusão de uma escola para todos. Contudo, a luta 

pela inclusão e pelo respeito pela diversidade tem de ser um caminho diário, onde todos 

temos uma voz ativa pelos direitos de todos.  

Neste sentido e após uma análise à nossa escola, pensamos que o tema da 

inclusão deveria ser mais trabalhado junto dos alunos, bem como a realização de uma 

maior sensibilização da comunidade para estas questões.  

A nossa biblioteca poderia ter mais material didático dedicado aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem. Apesar do espaço interior e exterior estar devidamente 
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acessível aos alunos com deficiência e incapacidade, nomeadamente, com rampas de 

acesso e elevador, sonhamos tornar o espaço mais acolhedor e estimulante, por 

exemplo, tendo materiais/equipamentos acessíveis, que favoreçam e fomentem a 

partilha e a inclusão de todos os alunos.  

Do que conseguimos perceber através da análise dos questionários aos alunos, 

percebemos claramente que ainda existe algum preconceito face às pessoas com 

deficiência, que acreditamos que persiste pela falta de conhecimento.  

 

CONCLUSÃO 

 

Chegamos ao fim de uma caminhada bastante gratificante, onde cada um de nós 

se tornou mais humano e critico face às pessoas com deficiência. No início, recebemos a 

proposta de participação neste projeto com algum receio, no entanto, sessão a sessão, 

percebemos a importância de cada trabalho que realizamos.  

A situação pandémica não nos permitiu ir tão longe quanto gostaríamos, ainda 

assim, acreditamos que demos o nosso melhor e que, principalmente, lançamos uma 

semente na nossa escola.  

O Workshop de Língua Gestual Portuguesa foi uma das atividades mais 

engraçadas que fizemos, já que nos permitiu aprender muitas coisas sobre as pessoas 

surdas, assim como perceber melhor que ser surdo não tem de ser limitador, pois há 

uma série de possibilidades para que as pessoas surdas possam viver de uma forma 

digna na sociedade, uma sociedade que ser quer de todos e para todos.  

Todos os debates e reflexões que fomos realizando, ajudaram-nos a tornarmo-

nos cidadãos mais conscientes e sensíveis.  

Em forma de conclusão, gostaríamos de deixar alguns apontamentos para o 

trabalho futuro. O nosso propósito é que a comunidade educativa continue a trabalhar 

numa verdadeira inclusão, onde todos possamos brincar, aprender e participar em todas 

as atividades da escola. No que concerne ao projeto “Escola Alerta”, consideramos que 

seria interessante os alunos envolvidos terem a oportunidade de visitar uma instituição 

de apoio à deficiência, assim como a criação de uma atividade, onde se poderia convidar 

os residentes dessa instituição a participar na nossa escola. Nesta mesma linha, seria 

também interessante criar conteúdo de sensibilização para os alunos do Pré-escolar e 1.º 

Ciclos. Pretendemos, ainda, que o Dia Internacional da Deficiência, comemorado, 
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anualmente a 3 de dezembro, possa ser assinalado na nossa escola para promover e 

dignificar a deficiência na sua plenitude, melhorando a perspetiva de toda a comunidade 

escolar, sobre as capacidades e potencialidades das pessoas com deficiência.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Textos argumentativos sobre o filme “Amigos Improváveis” 

 

André Pinho, n.º 3  

Na minha opinião, o filme é muito bonito e retrata a importância de nunca 

deixarmos de lutar. O Senhor de cadeira de rodas e o seu empregado estabeleceram uma 

amizade muito bonita, que demonstra perfeitamente que uma verdadeira amizade pode 

surgir, apesar de todas as diferenças.  

O filme quer transmitir que uma pessoa com deficiência não está impedida de 

fazer o que quer, assim como uma pessoa de outra raça e de outro estrato 

socioeconómico pode ser cuidador. Como podemos analisar, o empregado fez a 

diferença na vida desta pessoa com deficiência.  

 

Ana Ferreira, n.º 2  

Dizem que os opostos se atraem e este filme mostra muito bem essa perspetiva, 

reforçando que até na amizade isto pode acontecer.  

Philippe é um homem branco, rico e culto, enquanto Driss é um homem negro, 

oriundo de um contexto social desfavorecido, uma realidade completamente diferente.  

Os caminhos dos dois cruzam-se quando Phillipe procura um cuidador. Driss, 

por sua vez, nunca tinha trabalhado, mas, como precisava de um emprego, decidiu 

candidatar-se à oferta. Apesar de todas as condicionantes e de ter sido alertado do risco 

que seria contratar alguém de um contexto de bairro social, Phillipe decidiu contratá-lo.  

E aqui inicia-se uma verdadeira aventura em torno de uma amizade totalmente 

improvável. No início as diferenças são notórias, contudo o facto de Driss ter sido o 

único que o tratava como ele realmente era, uma pessoa, fazendo-o esquecer da sua 

deficiência, fez com que Phillipe vivesse momentos incríveis.  

 

Adriana Barrocas, n.º 1  

 A inclusão é considerada o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão 

social, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, género, 

preconceito social ou raciais. Atualmente, ainda existe muita exclusão por parte da 

nossa sociedade.  
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Muitas pessoas são excluídas por serem diferentes, porque ainda existem muitas 

pessoas com preconceito e que não sabem lidar com a diferença. Não é justo o 

comportamento e as ações que as pessoas têm de sofrer por serem diferentes, porque 

ninguém gosta de ser excluído.  

A população tem de se habituar à diferença e ajudar as pessoas com deficiência a 

serem mais felizes, fazendo-as sentir normais.  

A sociedade devia melhorar as condições de vida destas pessoas, pois são 

inúmeros os desafios e obstáculos pelos quais têm de passar.  

 

Constança Vasconcelos, n.º 6  

As pessoas nos dias de hoje julgam-se muito umas às outras e ligam muito a 

aparências. No entanto, o importante é que cada um de nós se aceite tal como realmente 

é, até porque aprendemos uns com os outros, independentemente do meio de onde 

vimos, o nosso contexto social e/ou a nossa limitação não determina as nossas 

potencialidades.  

Somos facilmente iludidos com a ideia do “ideal e belo”, muitas vezes vendidas 

pelas redes sociais e outros meios de comunicação, onde se valoriza uma beleza 

“padrão”, e quem sai desse modelo, sai dos parâmetros ditos normais.  

Perante isto, devemos trazer o respeito e a mudança para a nossa vida. Deixar de 

ligar a essas coisas e, sobretudo, incluir e ajudar todas as pessoas que precisem, mesmo 

que sejam diferentes.  

 

Tatiana Trancoso, n.º 15  

A aceitação de pessoas especiais.  

No filme “Amigos Improváveis”, verificamos um grande exemplo de inclusão, 

porque apresenta dois homens com vidas diferentes que encontram pontos em comum, 

que ninguém julgaria possível.  

Na nossa sociedade, ainda existem pessoas que não respeitam a diferença, 

assistindo-se ainda a situações de agressividade, bullying, violência, exclusão, 

principalmente na escola.  

Durante séculos, as pessoas com deficiência sempre foram vistas como pessoas 

sem direitos, o que tem vindo a melhorar significativamente, graças às políticas nesta 

matéria.  
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O ideal não seria excluir, mas incluir, mas para isso é necessário que a sociedade 

mude mentalidades, para sermos capazes de viver e interagir com todas as pessoas, por 

mais que sejam diferentes, temos de saber colocar-nos no lugar do outro, sendo mais 

empáticos.  

 

Mariana Almeida, n.º 12  

 

O filme “Amigos Improváveis”, retrata a história de um milionário tetraplégico, 

que procurava contratar um cuidador.  

Acaba por ser um grande exemplo de inclusão, pois o jovem que Philippe 

contrata é negro e, aparentemente, sem qualquer qualificação para este trabalho, no 

entanto, faz com que Philippe sinta novamente alegria de viver.  

Como já todos sabemos, o racismo é algo notavelmente presente no dia a dia, 

pois pode ser associado a hábitos de má vida, para o comprovar, um estudo refere que 

62% dos portugueses manifestam comportamentos racistas.  

O facto de Driss (cuidador) não ter qualquer qualificação para exercer este cargo, 

também poderia ter levado a que ele fosse excluído, o que não aconteceu, apesar de 

ninguém achar que Philippe estaria a tomar a decisão correta.  

Concluindo, Philippe não queria apenas um enfermeiro e, apesar de todas as 

diferenças que existiam entre os dois, podiam contar um com o outro, sendo esta a 

forma mais genuína de inclusão que pode existir.  

 

 

   


