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1. Enquadramento 

 

“O recurso à biblioteca escolar, tanto em articulação com o trabalho da sala de aula 

como livremente utilizada pelos alunos, integra-se numa prática inclusiva, que fomenta a 

autonomia e a disponibilidade para a aprendizagem ao longo da vida.” 

PORTUGAL, Ministério da Educação. Direção-Geral de  

Inovação e Desenvolvimento Curricular, (2009). Programas 

de Português do Ensino Básico, Lisboa: DGIDC, 152.  

 

Para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, a escola 

pública tem que ser encarada como um direito para todos, procurar desbloquear os 

mecanismos de exclusão existentes, promovendo uma pedagogia e um currículo que 

envolvam todos os alunos, não como uma massa homogénea, mas tendo em conta as 

diferenças de cada um, as suas próprias histórias, as perceções particulares, as suas 

especificidades que os tornam únicos, enfim, ir além da simples colocação dos alunos 

em diferentes nas escolas e fazer da integração uma realidade.  

 Rodrigues (2004), define integração “(…) como uma operação pela qual são 

tornados interdependentes diferentes elementos inicialmente dissociados, com vistas a 

fazê-los funcionar de uma maneira articulada em função de um determinado objetivo.” 

Segundo Polaino-Lorente (1983), In Sánches (2003), “Integrar não é colocar 

num determinado lugar, armazenar, curar ou igualar. É fazer um estudo minucioso e 

prévio das necessidades, do currículo, dos métodos e materiais a considerar no 

Programa de Desenvolvimento Individual.” Para ele, Integração (mainstreaming) é o 

oposto da segregação, já que se pretende o máximo de comunicação e o mínimo de 

isolamento. 

A escola regular, se quiser ser capaz de responder com competência e rigor à 

diversidade de todos os seus alunos, necessita recrutar pessoal mais especializado 

(terapeutas, psicólogos, trabalhadores sociais, etc.) e dispor de equipamentos e recursos 

materiais diferenciados. Enfim, necessita ser uma “organização diferenciada de 

aprendizagem” que garanta às famílias e aos encarregados de educação os mesmos 

serviços que eram proporcionados pelas escolas especiais. Só desta forma a escola 

regular se torna verdadeiramente concorrente e uma alternativa à escola especial, 

porque, além de proporcionar uma lista de recursos humanos semelhante e um conjunto 
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de recursos materiais equivalente, dá acesso a uma experiência de educação integrada 

com jovens sem deficiência, em ambientes mais ricos e diversificados.     
A inclusão social orientou a elaboração de políticas e leis na criação de 

programas e serviços voltados ao atendimento das necessidades especiais de deficientes 

nos últimos 50 anos. Este parâmetro, consiste em criar mecanismos que adaptem os 

deficientes aos sistemas sociais comuns e, em caso de incapacidade por parte de alguns 

deles, criar-lhes sistemas especiais separados. 

 

“Quando falamos em inclusão escolar, referimo-nos a construir todas as formas 

possíveis por meio das quais se busca, no decorrer do processo educacional escolar, 

minimizar o processo de exclusão, maximizando a participação do aluno dentro do 

processo educativo e produzindo uma educação consciente para todos, levando em 

consideração quaisquer que sejam as origens e barreiras para o processo de 

aprendizagem.”           

(Santos et al, 2006) 

 

Só a partir dos anos noventa, mais concretamente da Conferência de Salamanca 

(1994) é que a expressão “Ensino Integrado” passou a ter o sentido de inclusão, 

tornando-se mais humanista e com um espírito democrático, em respeito pelos direitos 

das minorias. 

O atendimento nas escolas regulares passou a insistir na criação de condições, 

para que as crianças surdas, restringindo-nos ao tema do nosso trabalho, tivessem as 

melhores condições para garantir o seu normal desenvolvimento linguístico, mental e 

emocional, com o acompanhamento de todos os técnicos e recursos necessários. 

É neste contexto que se destaca a biblioteca escolar como uma estrutura 

pedagógica integrada no processo educativo e que se apresenta como um recurso de 

inestimável importância no processo de ensino-aprendizagem, sendo responsável pela 

promoção e desenvolvimento das competências de leitura e literacias. Na verdade, ela 

deve contribuir para a formação de cidadãos ativos, críticos, responsáveis, informados e 

autónomos, trabalhando colaborativamente com todas as estruturas da escola, incluindo 

a Educação Especial. 
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A BE disponibiliza o seu espaço e recursos (humanos e materiais), num trabalho de 

parceria com a Educação Especial, planificando e desenvolvendo atividades de natureza 

pedagógica com vários alunos com NEE, encontrando-se integradas no Plano Anual de 

Atividades e indo ao encontro das grandes linhas de atuação do Projeto Educativo do 

Agrupamento.   

 

 

2. Caracterização do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas de Águeda corresponde à área geográfica das 

freguesias de Águeda, Borralha, Castanheira do Vouga e Recardães, sendo constituído 

atualmente pelos seguintes estabelecimentos:  

 

 E.B. Fernando Caldeira (escola sede);  

 E.B. de Águeda  

 E.B. de Assequins  

 E.B. da Borralha  

 E.B. de Castanheira do Vouga  

 E.B. da Giesteira  

 E.B. de Recardães  

 E.B. de Vale Domingos  

 J.I. de Castanheira do Vouga  

 

 

2.1. Bibliotecas Escolares 

 

Funcionam neste agrupamento duas bibliotecas escolares, uma na escola sede 

(EB Fernando Caldeira) e outra na EB de Recardães.  

As duas bibliotecas têm uma equipa nuclear formada por duas professoras 

bibliotecárias, três professoras com tempo incluído no seu horário para o trabalho 

relativo às atividades dinamizadas pela BE e ainda duas assistentes operacionais. Toda a 

equipa tem formação na área.  
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A equipa da BE conta ainda com a cooperação de quatro professores 

colaboradores. 

 

 

2.2. Educação Especial 

 

A Educação Especial visa a criação de condições para a adequação do processo 

educativo às necessidades específicas dos alunos com limitações significativas ao nível 

da atividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de 

alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, resultando em dificuldades 

continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, 

do relacionamento interpessoal e da participação social. 

A legislação vigente, (decreto-lei 3 de 2008), para além de definir o grupo alvo 

da Educação Especial, estipula as medidas organizativas, de funcionamento, de 

avaliação e de apoio que garantam aos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), o acesso e o sucesso educativos elevando os seus níveis de participação social, 

profissional/ocupacional, bem como as taxas de conclusão do ensino secundário e de 

acesso ao ensino superior. 

Com vista a uma operacionalização de respostas diferenciadas, orientadas para a 

especificidade das crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais de carácter 

permanente, existem neste Agrupamento duas unidades de ensino diferenciado:  

 

 Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de Alunos com 

Perturbações do Espectro do Autismo 

 Unidade de Apoio Especializado para Alunos com Multideficiência e 

surdocegueira  congénita 

 

 

2.2.1. Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de Alunos com 

Perturbações do Espectro do Autismo 

 

Esta unidade visa dar apoio a crianças/jovens com perturbações deste tipo e 

caracteriza-se por uma estrutura física com áreas bem definidas de modo a permitir ao 
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aluno obter mais facilmente a informação e poder, deste modo, organizar-se o mais 

autonomamente possível.   

Constituem objetivos desta Unidade, entre outros: 

a) Promover a participação dos alunos com perturbações do espectro do autismo 

nas atividades curriculares, entrosando com os seus pares de turma; 

b) Implementar e desenvolver um modelo de ensino estruturado, consistindo na 

aplicação de um conjunto de princípios e estratégias que promovam a 

organização do espaço, do tempo, dos materiais e das atividades; 

c) Aplicar e desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que, 

com base no modelo de ensino estruturado, facilitem os processos de 

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

d) Proceder às adequações curriculares necessárias; 

e) Assegurar a participação dos pais/encarregados de educação no processo de 

ensino e aprendizagem; 

f) Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

2.2.2. Unidade de Apoio Especializado para Alunos com Multideficiência e 

surdocegueira congénita 

 

 Esta unidade visa dar apoio a crianças/jovens com multideficiência que 

constituem um grupo heterogéneo, apresentando dificuldades graves específicas 

resultantes da conjugação de múltiplas limitações nas funções e estruturas do corpo que 

condicionam o seu desenvolvimento e funcionamento, ou seja a sua atividade e 

participação.  

Constituem objetivos desta Unidade, entre outros: 

a) Promover a participação dos alunos com multideficiência e surdocegueira nas 

atividades curriculares, entrosando com os seus pares de turma; 

b) Aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares visando o 

desenvolvimento e a integração social e escolar dos alunos; 

c) Proceder às adequações curriculares necessárias; 

d) Assegurar a participação dos pais/encarregados de educação no processo de 

ensino e aprendizagem; 

e) Assegurar os apoios específicos ao nível das terapias, da psicologia, da 

orientação e mobilidade; 
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f) Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

Recursos e parcerias/protocolos: 

 No âmbito da Educação Especial, são habitualmente colocados por ano letivo 

vários técnicos, nomeadamente terapeutas (fala e ocupacional) e psicóloga, com vista a 

aumentar e diversificar os tipos de respostas educativas em função das necessidades 

especiais, tendo em conta a especificidade do grupo alvo. 

 

Parcerias estabelecidas com outras instituições da comunidade: 

- Protocolo com a CERCIAG – considerando o Centro de Recursos para a 

Inclusão (CRI) - disponibiliza a este agrupamento recursos nas áreas de psicologia, 

fisioterapia e acompanhamento do Plano Individual de Transição (PIT); 

- Câmara Municipal, CERCIAG e Cruz Vermelha, no âmbito do projeto do 

Agrupamento de Escolas de Águeda "Dá-me Asas" - Tem como finalidade proporcionar 

aos alunos que se encontram a beneficiar de Currículo Específico Individual, outras 

aprendizagens de cariz mais prático, promovendo o desenvolvimento de capacidades 

que lhe proporcionem uma melhor qualidade de vida. Pretende-se assim, desenvolver a 

funcionalidade destes alunos, de modo a facilitar a sua integração na vida ativa, quer a 

nível do presente quer do futuro, numa perspetiva de inclusão efetiva na sociedade em 

que estão inseridos.  

No âmbito deste projeto são desenvolvidas atividades nas seguintes valências: 

Oficina das Artes em articulação com o Projeto Eco Escolas (compostagem e recolha de 

água), Oficina TIC, Oficina de Expressão Musical, Atividades em Meio Aquático e 

Atelieres da Cruz Vermelha.  

 

 

 

 

3. Público-alvo 

 

Este projeto tem como público-alvo todos os alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) a frequentar o Agrupamento de Escolas de Águeda.  
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Dadas as especificidades destes alunos, existe a necessidade de adequações ao 

nível do acesso à leitura e literacias, sendo este trabalho desenvolvido numa parceria 

com a Biblioteca Escolar (BE). 

 

  

QUADRO DOS ALUNOS COM NEE DO AGRUPAMENTO ESCOLAS ÁGUEDA 

Problemática/Função Nº de Alunos 

 Pré-
escolar 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Total 

Mental/Cognitivo 1 20 12 13 

 

46 

Mental/linguagem 

(Dislexia) 

0 2 2 1 

 

5 

Problemas Motores 

(cadeira de rodas) 

0 0 1 1 

 

2 

 

Multideficiência 0 2 5 2 9 

Espectro do Autismo 0 2 1 2 5 

Total de alunos 1 26 21 19 67 

 

 

Participarão no projeto 67 alunos de todas as escolas do Agrupamento: 1 do pré-

escolar, 26 do 1.º ciclo do ensino básico, 21 do 2.º ciclo do ensino básico e 19 do 3.º 

ciclo do ensino básico.  

Estes alunos são portadores de diversas problemáticas, sendo que os alunos com 

multideficiência frequentam a Unidade Especializada de Apoio à Multideficiência 

(UEAM), estando inseridos nas suas turmas do ensino regular onde frequentam algumas 

disciplinas (principalmente de expressões), consoante os Programas Educativos 

Individuais (PEI). 

Os alunos com perturbações do espectro do autismo frequentam a Unidade 

Especializada de Apoio a alunos com Autismo (UEAA), encontrando-se igualmente 

inseridos nas suas turmas do ensino regular, as quais frequentam de acordo com os seus 

PEI. 

Todos os restantes alunos frequentam as suas turmas do ensino regular sempre 

de acordo com o definido nos respetivos PEI, sendo que os alunos com Currículo 
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Específico Individual do 2.º e 3.º ciclos, frequentam as oficinas do projeto “Dá-me 

Asas”, de acordo com os seus horários. 

 

 

4. Análise de resultados – hábitos de leitura 

 

Fazendo uma análise à informação recolhida, nomeadamente nos inquéritos 

aplicados aos alunos, chegou-se à conclusão que foram aplicados 76 inquéritos 

propostos pela DGIDCRBE os quais permitiram a recolha de um conjunto de dados 

relativos aos alunos que integram o projeto, especificamente no que respeita aos seus 

hábitos de leitura e literacias. 

 Sistematiza-se, de seguida, a análise dos referidos inquéritos. 

 

 

4.1. Os alunos, a leitura e o acesso ao computador 

 
1 - Dificuldades apresentadas pelos alunos ao nível da leitura e do acesso ao computador. 
 Em processo 
de iniciação 

da leitura 

Leitura 
(dificuldade 
completa) 

Leitura 
(dificuldade 

Grave) 

Leitura 
(dificuldade 
moderada) 

Compreensão Concentração  
e atenção 

Motricidade 
(manipulação do 

rato) 
9 
 

10 23 25 43 47 39 

9 10

23

25

43

47

39

Encontra-se em processo de
iniciação da leitura

Leitura (dificuldade completa)

Leitura (dificuldade Grave)

Leitura (dificuldade moderada)

Compreensão

Concentração e atenção

Motricidade (manipulação do
rato)

 
 
 
 
 
 

       Podemos verificar, através da análise deste quadro, que 23 alunos com NEE deste 

agrupamento apresentam dificuldades graves na leitura, 25 dificuldades moderadas, 10 

não leem e 9 se encontram a iniciar o processo da leitura. Observamos ainda que, 

concomitantemente 47 apresentam problemas na concentração e 43 na compreensão 

daquilo que leem. 
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       Nos quadros seguintes verificamos que 32 alunos necessitam de livros adaptados. 

Dadas as características dos alunos e os dados recolhidos, considera-se que estes 

beneficiariam com a aquisição de áudio-livros, livros para a reeducação pedagógica para 

a dislexia, livros com caracteres aumentados, livros táteis, livros com imagens, livros 

digitais e livros adaptados em SPC. 

 

 

 

 
 
2 – Necessidade de livros adaptados 
Sim Não Não respondido 
32 25 0 

32

25
Sim

Não

Não respondido

 
 
 
 
 
3 – Formato de acessibilidades necessários 
 
Áudio livros 

 

Livros de 
reeducação 
pedagógica 
para a 
dislexia. 

Livros com 
caracteres 
ampliados 

Livros táteis 
 

Livros com 
imagens 

 

Livros digitais 
 

Livros adaptados 
em SPC 

49 5 10 9 14 11 12 

44%

5%9%
8%

13%

10%

11%

Áudio livros 

Livros de reeducação pedagógica
para a dislexia.

Livros com caracteres ampliados

Livros táteis 

Livros com imagens 

Livros digitais 

Livros adaptados em SPC
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     Relativamente à necessidade de hardware/software ou outros produtos de apoio, 

verifica-se, no seguinte quadro, que 59 alunos precisam deste tipo de material adaptado, 

nomeadamente jogos específicos para a aprendizagem da leitura e da escrita, jogos para 

o desenvolvimento da atenção/concentração e o programa SPC para a construção de 

materiais necessários. 

Para os alunos com mais dificuldades, nomeadamente alunos com 

multideficiência e/ou alunos com problemas motores e/ou cognitivos: Tablet; GRID2 ;  

Magic Keyboard;TrackBall ; Manípulo Big Red Twist e Inproman. 

 

 

4 – Necessidade de hardware / software adaptados ou outros produtos de apoio 
Sim Não  Não respondido 
59 8  

59

8

Sim

Não 

Não respondido

 
 
 
5 – Formato de acessibilidades necessários 
Jogos específicos para a aprendizagem da leitura e da escrita, jogos para o desenvolvimento da atenção/concentração; 
Tablet;  PT GRID2 ;  PT SPC; PT Magic Keyboard; TrackBall ; Manípulo Big Red Twist e  Inproman. 
 

 
 
 

4.2. As Bibliotecas escolares 

 

      Tal como se comprova no gráfico que se segue, as bibliotecas do agrupamento não 

dispõem de livros adaptados nem de hardware/software adaptados para alunos com 

NEE de caráter permanente. 

 
6 – Disponibilidade dos livros adaptados na biblioteca 
Sim Não Não tem conhecimento Não respondido 
0 67 0 0 

 



BibliotecaEscolar
Agrupamento deEscolasdeÁgueda  

Outubro /2013                                                                                                                                               13 

 

0

67

Sim

Não

Não tem
conhecimento

Não respondido

 
 

7 – Disponibilidade de hardware / software adaptado na biblioteca 
Sim Não Não tem conhecimento Não respondido 
0 67 0 0 
 

0

67

Sim

Não

Não tem
conhecimento

Não respondido

 
 

 

       Quanto à necessidade de adequações, estratégias, tarefas, materiais, espaços ou 

tipo de ajuda para alunos com NEE no desenvolvimento das atividades da biblioteca, os 

9 professores que preencheram a parte B do questionário responderam que sentiam essa 

necessidade. 

 
8 – Necessidade de adequações, estratégias, tarefas, materiais, espaços ou tipo de ajuda para alunos com NEE no 
desenvolvimento das atividades da biblioteca 
Sim Não  Não respondido 
9 0 0 
 

 

100%

0%

0%

Sim

Não

Não respondido
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     Dos 9 professores inquiridos, todos responderam que sentem dificuldades em 

adequar o grau de exigência das atividades programadas para a turma ao nível de 

competências de alguns alunos, existindo dificuldades em criar condições para envolver 

os alunos com NEE nas atividades da biblioteca. 

 

 
 
9 – Dificuldades em criar condições para envolver os alunos com NEE nas atividades da biblioteca 
Sim Não 
9 0 

100%

0%

Sim

Não

 
 

10– Tipo de dificuldades 
Adequar o grau de exigência das atividades programadas para a turma ao nível de competências de alguns alunos  
 

       

 

 

 Os professores inquiridos afirmam que as atividades desenvolvidas na 

biblioteca são planificadas e desenvolvidas pelo professor bibliotecário e pelo professor 

dos alunos com NEE. 

 
 
 
11 – As  atividades desenvolvidas na biblioteca são planificadas e desenvolvidas pelo professor bibliotecário e pelo professor 
dos alunos com NEE 
Sim Não  Não aplicável 
9 0 0 
 

100%

0%

0%

Sim

Não

Não aplicável
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      Também é afirmado que existem acessibilidades físicas na biblioteca escolar. 

 
13 – A biblioteca escolar dispõe de acessibilidades físicas 
Sim Não 
9 0 
 

100%

0%

Sim

Não

 
 
 

 
4.3. Caracterização dos hábitos de leitura dos alunos 

 

        Dos alunos inquiridos a maioria referiu que gosta de ler, no entanto 18 não sabem 

ler por dificuldades intrínsecas ao seu desenvolvimento. 

 

14 – Gostas de ler 
Sim Não Pouco Não sabe ler 
41 4 4 18 

41

4

4

18

Sim

Não

Pouco

Não sabe ler

 
 
 
 
15 – Tipos de livros 
Aventuras Banda desenhada Contos Romance Todos 
9 6 23 4 7 
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18%

12%

48%

8%

14%

Aventuras

Banda
desenhada

Contos

Romance

Todos

 
 
 
16 - Costumas conversar sobre os livros que lês 
Sim Não Pouco Não sabe ler 
38 10 1 18 

 

57%

15%

1%

27%

Sim

Não

Pouco

Não sabe ler

 
17 – Com quem costumas conversar 
Com os amigos Com os professores Com os pais          
9 13 16 

 

9

13

16

Com os amigos

Com os
professores

Com os pais         

 
 

        A maioria dos alunos gosta de ler contos, embora apreciem também outro tipo de 

leitura. Muitos dizem que conversam sobre o que leem, a maior parte dos alunos 

conversa com os pais, ou com os professores e alguns com os amigos. 

 

 
 
18 - Gostas de ouvir histórias 
Sim Não Pouco 
52 7 8 
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78%

10%

12%

Sim

Não

Pouco

 
19 - Costuma ouvir histórias 
Sim Não Às vezes 
52 11 4 

52

11

4

Sim

Não

As vezes

 
20 - Quem costuma ler as histórias 
Professores Família Assistentes operacionais 
21 30 1 

21

30

1

Professores

Família

Assistentes
operacionais

 
 
21 - Conversa com alguém sobre as histórias que ouve 
Sim Não As vezes 
39 11 2 

75%

21%

4%

Sim

Não

As vezes
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        Os alunos que responderam ao questionário afirmam que gostam e costumam ouvir 

histórias. Trinta (30) alunos referem que é a família quem conta ou lê as histórias, 

embora 21 também refiram os professores. A maioria conversa sobre as histórias 

ouvidas. 

 
 
 
22 - Costuma usar o computador 
Sim Não As vezes 
50 13 4 

50

13

4

Sim

Não

As vezes

 
23 – Atividades desenvolvidas no computador 
Jogos didáticos Jogos lúdicos Trabalhos / pesquisa Musica Redes sociais 
20 10 14 12 3 

34%

17%
24%

20%

5%
Jogos didáticos

Jogos lúdicos

Trabalhos /
pesquisa

Musica

Redes sociais

 
 

 

        Cinquenta (50) alunos dizem usar o computador: 20 para jogos didáticos, 10 para 

jogos lúdicos, 14 para realizar trabalhos ou pesquisas, 12 para ouvir música e 3 para 

aceder a redes sociais. 

 

 
 
24 - Tem livros em casa 
Sim Não Poucos 
54 11 2 
 



BibliotecaEscolar
Agrupamento deEscolasdeÁgueda  

Outubro /2013                                                                                                                                               19 

 

54

11
2

Sim

Não

Poucos

 
 
25 - Costuma ir à biblioteca 
Sim Não Não referido 
45 22 0 

45

22

Sim

Não

 
 
 
 
 

26 – Com quem vai à biblioteca 
Sozinho Turma Amigos 
17 24 4 
 

38%

53%

9%

Sozinho

Turma

Amigos

 
 
27 - Atividades que mais gosta de fazer na biblioteca 
Filmes Pesquisas Jogos Colaborar 

na 
biblioteca 

Trabalhos Ler PC Todas 

12 7 9 5 1 2 2 1 
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30%

18%23%

13%

3%

5%

5%

3% Filmes

Pesquisas

Jogos

Colaborar na biblioteca

Trabalhos

Ler

PC

Todas

 
 
 
 
 

 
28 - Atividades que menos gosta de fazer na biblioteca 
Ver filmes Ler Estudar PC Jogos de mesa 
2 13 4 3 4 

8%

50%
15%

12%

15%

Ver filmes

Ler

Estudar

PC

Jogos de mesa

 
 
29 - Costuma requisitar livros na biblioteca 
Sim Não 
11 34 
 

11

34

Sim

Não

 
Fazendo uma análise à informação recolhida, chegou-se à conclusão que a 

maioria tem livros em casa, embora haja um grupo de 11 que não tem. Quarenta e cinco 

(45) alunos vão à biblioteca, mas 22 não vão. A maioria vai com a turma, embora um 

grupo de 17 afirme que vão sozinhos. As atividades preferidas na biblioteca são ver 

filmes e jogar; a de que menos gostam é de ler, justificando esta resposta com as 
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dificuldades que sentem nesta atividade. A maioria dos alunos não costuma requisitar 

livros.  

 

4.4. Síntese reflexiva 

 

Após a análise de todos os dados disponíveis, quer nos inquéritos aos 

professores quer aos alunos, chegou-se à conclusão de que existe uma grande 

necessidade de melhorar o desempenho na leitura, a motivação e a qualidade na 

participação dos alunos com NEE do nosso agrupamento. 

 Assim, torna-se premente a necessidade de definir objetivos e estratégias, assim 

como proceder à aquisição de materiais/recursos específicos que permitam facilitar aos 

alunos com NEE a sua autonomia e a aquisição de competências, no âmbito da leitura e 

literacias. 

 

 

5. Organização do projeto 

 

5.1. Objetivos gerais 

Tendo em conta as conclusões anteriormente referidas, foram definidas como 

linhas orientadoras de ação deste projeto os seguintes objetivos gerais: 

 Motivar os alunos com NEE para a leitura; 

 Promover a inclusão dos alunos com NEE nas atividades 

desenvolvidas na BE; 

 Promover o desenvolvimento de competências de leitura e literacias 

dos alunos com NEE; 

 Promover a interação da linguagem verbal com outros tipos de 

linguagem; 

 Promover o desenvolvimento da linguagem compreensiva e 

expressiva; 

 Promover o desenvolvimento da discriminação auditiva e visual; 

 Promover o enriquecimento do vocabulário; 

 Melhorar a autonomia e funcionalidade dos alunos em contextos 

diversificados; 
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 Implementar/consolidar práticas de trabalho colaborativo; 

 Promover a vivência de experiências de leitura gratificante/leitura por 

prazer. 

 

5.2. Estratégias 

Com a finalidade de atingir os objetivos delineados, propomos as seguintes 

estratégias de atuação: 

 Desenvolvimento regular de atividades, ao longo do ano; 

 Planificação e execução conjuntas das atividades desenvolvidas pelos 

professores da Educação Especial e equipa da BE; 

 Promoção do trabalho colaborativo; 

 Promoção do uso de ecrãs diversificados e de programas informáticos 

específicos para as necessidades dos alunos e o desenvolvimento das suas 

competências de leitura; 

 Promoção de hábitos de leitura através do empréstimo domiciliário de 

obras que possam ser lidas/observadas/comentadas pelos alunos, em 

contexto familiar; 

 Conversação com os alunos sobre os livros que leem/ouvem ler; 

 Promoção de atividades de pós-leitura (preenchimento de textos 

lacunares, continuação de uma história, reconto de pequenas histórias …) 

que integrem e sistematizem os conhecimentos; 

  Envolvimento dos alunos em atividades de leitura (leitura através das 

imagens, leitura coletiva, leitura a pares, encontros com escritores/ilustradores . 

 

5.3. Resultados esperados 

 

Compreensão do oral 

 Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens e para cumprir ordens e 

pedidos; 

 Prestar atenção a breves discursos sobre assuntos que lhe são familiares, retendo 

o essencial da mensagem; 
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 Compreender o essencial de histórias contadas, de poemas e de textos da 

tradição oral. 

 

Expressão oral 

 Falar de forma clara e audível; 

 Esperar a sua vez, saber pedir a palavra; 

 Formular pedidos e perguntas tendo em conta a situação e o interlocutor; 

 Narrar situações vividas e imaginadas. 

 

Leitura 

 Ler textos variados com extensão e vocabulário adequados; 

 Compreender o essencial dos textos lidos; 

 Ler textos variados com fins recreativos. 

 

Escrita 

 Escrever textos curtos com respeito pelo tema, pelas regras básicas de 

ortografia e pontuação, assegurando a continuidade referencial e marcando 

abertura e fecho. 

 

5.4. Recursos humanos 

Tendo em vista o desenvolvimento harmonioso do projeto que implica uma boa 

articulação entre a Biblioteca Escolar e a Educação Especial, serão envolvidos os 

seguintes profissionais: 

 Professoras bibliotecárias; 

 Docentes da Educação Especial; 

 Elementos da equipa da BE; 

 Técnicos em funções nas Unidades;  

 Assistentes operacionais acompanhantes dos alunos. 

 

5.5. Recursos materiais 

 Livros; 
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 Livros digitais; 

 Hardware/software adaptados ou outros materiais de apoio; 

 Jogos específicos para a aprendizagem da leitura e da escrita; 

 Jogos específicos para estimular a atenção/concentração. 

 

5.6. Tempo previsto 

O projeto vigorará ao longo dos anos letivos 2013/14 e 2014/15, prevendo-se o 

seu início em novembro de 2013.  

 

5.7. Avaliação 

A avaliação deste projeto assentará na observação direta do trabalho, do 

empenho e das atitudes dos alunos no desenvolvimento das atividades bem como na 

análise de questionários e/ou registos. 

Pretende-se tornar efetiva a implementação do projeto no sentido de “ler, 

envolver e (re)integrar”. 
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6. Bibliografia 

 

RODRIGUES, Xavier & De KETELE, Jean-Marie (2004). Uma pedagogia da 

integração, competências e aquisições no ensino. Porto Alegre: ARTMED Editora. 

SÁNCHES, P. (2003). Educación Inclusiva: Una Escuela para Todos. Málaga: 

EdicionesAljibe. 

SANTOS, Mônica Pereira dos & PAULINO Marcos Moreira (2006). Inclusão em 

Educação – Culturas, políticas e práticas. São Paulo: Cortez Editora. 


