
O ESPAÇO FÍSICO E A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: O 

CASO DA INTERVENÇÃO DA PARQUE ESCOLAR EM ESCOLAS SECUNDÁRIAS

 Recolha de bibliografia específica sobre a temática / revisão da literatura;
 Entrevistas a “ key persons” na área; área na área
 Questionário a atores (direção e professores) de Escolas intervencionadas de todo 

o país;

 Análise e observação de campo/direta..

Resumo

Metodologia

Agentes educativos que diretamente intervêm na escola:

 Diretores de escola;

 Coordenadores de Departamentos;

 Professores dos vários grupos disciplinares; 

Referências Bibliográficas: Bautista, R. (1993). Necessidades Educativas Especiais Lisboa. Dinalivro / Correia, L. M. (2008). Dificuldades de aprendizagem específicas – Contributos para uma definição portuguesa. Porto: Porto Editora. / Nunes, C. (2001). Aprendizagem ativa da criança com multideficiência – guia

para educadores. Lisboa: Ministério da Educação. Núcleo de Orientação Educativa e Educação Especial./Rodrigues, D. (Org.) (2011). Educação Inclusiva dos conceitos às práticas de formação. Lisboa: Instituto Piaget, Horizontes Pedagógicos. / Ruivo, J. B. (Os alunos com Necessidades Educativas Especiais –

Subsídios para o sistema de Educação. In Conselho Nacional de Educação [CNE]. Uma Educação Inclusiva a partir da escola que temos. Lisboa: CNE. Sanches, I. & Teodoro, A. (2006). Da integração à inclusão escolar: cruzando perspetivas e conceitos. Revista Lusófona de Educação, 8. / Sanches, I. (1996).

Necessidades educativas especiais e apoios e complementos educativos no quotidiano do professor. Porto: Porto Editora. / Warnock Report (1978). Special Educational Needs.

.

.

.

.

/

O XVII Governo Constitucional, promoveu através do

Programa da Parque Escolar a requalificação da rede de escolas

públicas. Desta forma, realizou um profundo investimento na

modernização dos seus edifícios escolares, um programa lançado pelo

Ministério da Educação.

Portugal subscreve as decisões de organizações

internacionais que defendem os direitos de crianças e jovens com

deficiência e adota políticas inovadoras no atendimento de alunos com

Necessidades Educativas Especiais (NEE), consignadas na

Constituição Portuguesa.

O Ministério da Educação e Ciência através do Decreto-Lei

n.º 176/2012 de 2 de agosto, veio estabelecer o alargamento da idade

de cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos e

consagrar a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a

partir dos cinco anos de idade extensível, também, a alunos com NEE.

É no cruzar destas dimensões que se resume a

problemática do presente estudo: compreender se o investimento da

Parque Escolar, contemplou a inclusão dos alunos com NEE.
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Problemática de Estudo / Pergunta de Partida

Participantes

Escola Secundária de Sever do Vouga / Aveiro

“A  recente requalificação dos edifícios das escolas públicas do ensino 

secundário através do programa da Parque Escolar promoveu a inclusão 

de alunos com Necessidades Educativas Especiais” ?

Objetivo Geral
 Compreender em que medida as intervenções na rede escolar pública

protagonizadas pelo programa da Parque Escolar fomentou e

contribuiu para a inclusão de alunos com Necessidades Educativas

Especiais.

Objetivos Específicos
 Recolher informação sobre a qualidade da acessibilidade e mobilidade das

escolas do ensino secundário da rede pública relativamente alunos com

NEE, após as intervenções do programa da Parque Escolar;

 Verificar se as intervenções da Parque Escolar nas escolas do ensino

secundário da rede pública promoveram a requalificação dos espaços

físicos e dotaram as escolas de ambientes de qualidade no que toca ao

atendimento de alunos com NEE;

 Analisar sobre a existência de recursos didáticos nas escolas e sobre a 

informação e infoacessibilidade facultada a alunos com NEE.


