
Dimensão - Educação  
 

Sub-dimensão 
Conhecimento da 

Legislação 
Apoios Educativos 

Ajuda dos Serviços de 
Acção Social Escolar 

Direitos iguais aos 
restantes alunos da escola 

Necessidade de reclamar 
direitos 

E1 
“Não estou assim bem, 
bem dentro desses 

assuntos” 

“Tem psicomotricidade, 
tem terapia da fala, vai à 
APP, mas eu nem sei o que 
é que ela lá vai fazer, e 
tem na sala o ensino 

especial” 

“Não, nem sabia que havia 
isso, nunca me foi 

explicado nada disso” 
“Pagava, deixei de pagar 
porque houve uma mãe, na 
mesma situação, que me 
disse que eu não tinha de 
pagar,(...), e agora não 

pago” 

“Acho que não é 
descriminada, espero!” Não sente 

E2 

 “Na última publicação, 
(...), muitos meninos 

ficaram de fora dos apoios 
educativos, (...), a 

introdução da CIF é a coisa 
mais complexa que há, 
ainda por cima quem 

preenche são os 
professores, o que é que 
percebem de medicina?” 

 ” (...) prof. ensino 
especial, tem 

psicomotricidade (...) as 
pessoas que prestam os 
apoios (...) aprendem a 
trabalhar de determinada 
maneira e não conseguem 
adaptar-se às diferenças. 
Deviam ter o cuidado de 
criar áreas de estudo 
diferenciadas para o 
desenvolvimento de 

competências, (...) muitos 
podiam aprender uma 
profissão na escola” 

 “No agrupamento de 
escolas a que o meu filho 

pertence nem um 
assistente social têm. Se 
não sou eu a dizer à escola 
a que é que ele tem direito 
também ninguém sabe” 

 “ (...) a discriminação 
começa logo na escola. No 
início o meu filho não era 
convocado para algumas 
visitas de estudo,(...), 
reclamei e ameacei... 

passou a ser chamado para 
tudo e mais alguma coisa” 

 “Sempre que percebo(...) 
vou à escola reclamar. Sou 

muito mal amada na 
escola, quando peço para 
falar com a directora da 
escola fica tudo em 

alvoroço(...)” 

E3 

“ (...) por muito que 
reclame eles nunca são 

cumpridos a 100%, a escola 
diz que não tem recursos, 
mas também não fazem 
nada para os ter... dá 

muita chatice” “ (...) aqui 
onde ele está dizem que 
tem mais apoios, mas 

também é mais no papel do 
que na prática, (...)” 

“Tem terapia da fala, 
interprete de língua 
gestual, professora de 

apoio, psicomotricidade, 
e... e mais nada.Ele tem 
muito apoio no horário, 

mas depois na prática não 
é isso que se vê, (...) ele 
nunca está na turma, está 

sempre numa sala 
sozinho..." 

“ (...) sempre paguei tudo 
até ao 4º ano, quando 
passou para o 5º uma 

auxiliar é que alertou que 
eu não tinha que pagar, ele 
tinha direito a tudo pela 
deficiência que tem (...) E 
deve haver muitos pais que 

ainda pagam tudo.” 

“acham que ele é 
deficiente mental. As 
pessoas acham que 

paralisia cerebral é ser 
deficiente mental, e têm 

pena do menino (...), não o 
obrigam a cumprir regras, 

acham que ele não 
percebe... mas percebe 

tudo (...)” 

“Sim, estou sempre a 
pedir, (...), para o 

tratarem como os outros" 



Dimensão – Educação (continuação)  
 

Sub-dimensão 
Conhecimento da 

Legislação 
Apoios Educativos 

Ajuda dos Serviços de 
Acção Social Escolar 

Direitos iguais aos 
restantes alunos da escola 

Necessidade de reclamar 
direitos 

E4 

"Sim,(...) é tudo uma treta, 
já viste alguém cumprir 

aquilo?" "(...)nunca estava 
na turma, estava sempre 

numa sala à parte com uma 
auxiliar,(...) nunca esteve 

incluido" 

"Está numa instituição 
durante o dia, continua a 
fazer terapia da fala e 

ginástica, é um atleta (...) 
o que faz, faz bem." 

"Na altura não havia cá 
acção social escolar para 
estes miúdos, era só para 
os pobrezinhos..." "(...) a 

escola pediu um 
computador quando ele foi 
para o ciclo, ainda hoje 
estamos à espera dele." 

"Enquanto andou na escola 
nunca era chamado para 
nada, só quando eu lá ía 

armar confusão" 

"Claro, sempre que achava 
que devia protestar, lá ía 

eu." 

E5 

"Não, não faço ideia. (...) 
Mas pelas conversas que 

tenho com uma amiga, ela 
diz-me o que a minha filha 
tem direito e lá vou eu(...)" 

"Tem psicomotricidade, e 
tem  na sala do ensino 

especial. O resto (...) tem 
que ir ao hospital" 

"Não, dizem que não 
pertence ao escalão dos 
direitos. É o que me 

dizem." 

"Eu quero convencer-me 
que sim, nem quero pensar 
o contrário.Passei um mau 

bocado para a pôr no 
colégio (...) não queria 

aceitar a inscrição por ela 
ser deficiente(...)" 

 

E6 

"Não sei como se chama, 
mas sei que diz que todos 
têm direito a estar na 

escola e a ser tratados da 
mesma maneira (...)tive 
que saber,(...) se não, não 

lhe davam nada(...)" 

"Agora nada, quando fez 18 
anos tive que a tirar da 
escola e fiquei sem ter 

onde a pôr(...)" 

"A Segurança social está 
sempre a ver se não paga 

nada, está sempre a 
arranjar maneira de não 
pagar(...) Quando ela 
precisa de alguma coisa 
vou ao Luxemburgo" 

"Às vezes era discriminada, 
quando havia viagens não a 
levavam, mas quando havia 
festas queriam-na lá para a 

mostrar(...)" 

"Às vezes perguntava, mas 
achavam que estava da 

dizer mal da escola e tinha 
medo que depois ma 
tratassem mal, muitas 

vezes fingia que não via." 
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Sub-dimensão 
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E7 

"Sei, mas também sei que 
nem um décimo é 

cumprido (...) este 3/2008 
é a maior estupidez que já 
vi, e a CIF nem se fala..." 
"É um nome bonito, escola 

inclusiva! (...) mas só 
devem estar a ser 

cumpridos no norte da 
europa (...) nunca vi em 
Portugal o Estado fazer 
gestão de recursos como 
deve ser para a pôr em 

prática." 

"Poucos ou nenhuns apoios, 
tem uma professora de 

apoio porque a lei obriga a 
isso, de resto sou eu que 

trabalho com ela em casa." 
"(...) é uma pena... Já 
tinhamos poucos apoios, 

agora não temos nenhuns." 

"Na escola nada, tenho que 
ser eu a dizer o que ela 

tem direito e mesmo assim 
é uma guerra,(...)" 

"Claro que não tem os 
mesmos direitos(...)" 

"várias vezes, mas eu estou 
numa posição incómoda, 
para além de mãe sou 

professora (...), se levantar 
muitas ondas posso colocar 
em risco o meu posto de 

trabalho..." 

E1A 

"Sei algumas coisas,(...) as 
entidades patronais têm 
vantagens em contratar 
pessoas com deficiência 
(...) mas nem assim nos 

contratam." 
 

"Tive a sorte de ter 
encontrado uma professora 
que me ajudou muito (...), 
foi ela que me abriu muitas 

portas no ensino, hoje 
percebo que o fez porque 
quiz, não era a função 

dela." "Não tenho a noção 
se na época havia os apoios 
que há hoje, mas se os 

havia nunca tive." 
 

"Posso responder sim e 
não." "(...) tenho que ir lá 
dizer que existo e preciso 
de ajuda (...) eles nem 

sabem que ajudas técnicas 
existem." 

 

"Nunca senti discriminação 
na escola (...) mas em 

termos de trabalho já não 
penso exactamente assim, 
quando procurei emprego 
negavam-me sempre o 

lugar por ser deficiente, só 
aqui comecei a ter 
consciência da 

discriminação, as portas 
fecham-se..." 

 

 

E2A 

"Não, na altura não fazia 
ideia, na altura até achava 
que era tudo boa vontade, 

eu até era um gajo 
porreiro! " " Agora sei mais 
ou menos, até mais em 

termos de trabalho do que 
de educação." 

 

"Na escola correu tudo 
mais ou menos bem, da 
parte dos professores 

nunca houve problemas." 
 

"(...) nunca me lembro de 
ter tido alguma ajuda, 

mesmo quando precisei de 
comprar o Quovis para ir 
trabalhar teve que ser o 
meu pai a pagar, nunca 
tive nenhuma ajuda." 

 

"Na escola acho que 
eramos iguais, mas se 
calhar porque eu ainda 
andava em pé (...) No 

trabalho já foi diferente, 
muitas vezes não me 
deram emprego, 

desculpavam-se com as 
barreiras arquitectonicas.” 
 

 


