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1. Reconhecimentos 
 

Este documento foi escrito com o apoio do programa de financiamento Erasmus+ sob contrato 
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O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um 
endosso ao seu conteúdo, o que reflete apenas as opiniões dos autores. A 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito 

das informações nele contidas. 

As contribuições dos parceiros do projeto "Promover atitudes positivas e políticas baseadas 
em evidências para a educação inclusiva" para a criação deste documento são reconhecidas 
com gratidão. 

Autor do Capítulo:  

Kaloyan Damyanov, PhD, National Association of Resource Teachers 

Kalina Valova, National Association of Resource Teachers 

 

Este capítulo foi traduzido e localizado por C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o 
Cidadão com Deficiência, C.R.L. 
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2. Educação inclusiva  
 
 A educação inclusiva é definida pela igualdade de oportunidades oferecida a cada pessoa, tendo 
esta as mesmas possibilidades de usufruir de uma educação de alta qualidade sem 
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discriminação. Num sistema de educação inclusiva, o enquadramento altera-se para se adaptar 
às necessidades individuais do aluno, através de um modelo de diferenciação pedagógica com 
atitudes e estratégias que incluam todos os alunos em todas as atividades, independentemente 
de suas necessidades de apoio. 

Uma sala de aula inclusiva é aquela que oferece um ambiente de suporte para todos os alunos, 
incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem, construindo um ambiente de 
aprendizagem mais sensível e compreensivo. 

Inclusão também significa respeitar o outro independentemente da sua origem e/ou cultura. 
Assim, ao ensinar aos alunos esta importância do respeito, podemos criar um ambiente muito 
mais tolerante e compreensivo, não apenas na sala de aula e no ambiente escolar, mas na 
sociedade em geral. 

Uma escola ou sala de aula inclusivas só podem ser bem-sucedidas quando todos os alunos 
sentem que são realmente parte da comunidade escolar. Isso só pode acontecer através de uma 
discussão aberta e honesta sobre as diferenças, compreendendo e respeitando as pessoas 
independentemente das suas competências e/ou origens. Um ambiente inclusivo é aquele em 
que todos se sentem valorizados e que fazem parte de algo. 

3. Benefícios para os alunos   
 

Ao longo das últimas décadas, a investigação sugere que todos os alunos, com e sem dificuldades 
de aprendizagem, beneficiem de uma educação inclusiva. Para os alunos com deficiência 
intelectual, esses benefícios incluem o pleno usufruto dos seus direitos humanos; serem capazes 
de desenvolver a sua personalidade, capacidades e criatividade no seu potencial máximo; 
melhorar a comunicação e competências sociais, bem como criar relações de amizade. Mais 
tempo em salas de aula regulares está também relacionado com menos ausências e diminuição 
de referências por comportamentos disruptivos. 

As salas de aula inclusivas têm revelado atitudes mais positivas em relação à diversidade, por 
parte dos alunos sem dificuldades de aprendizagem. Participar, ao lado de alunos com 
necessidades educativas especiais, pode provocar impacto muito positivo nas atitudes e crenças 
sociais sobre a deficiência. Isto inclui: 

• Menor receio relativamente às diferenças humanas, acompanhado de um aumento do 
sentimento de conforto e consciência (menos medo de pessoas que olham ou se 
comportam de forma diferente); 

• Crescimento da cognição social (aumento da tolerância aos outros, comunicação mais 
efetiva com todos os pares); 

• Melhorias no autoconceito (aumento da autoestima, noção de si próprio e sentido de 
pertença); 

• Desenvolvimento pessoal de princípios morais, éticos e de solidariedade (menor 
preconceito, maior empatia com as necessidades dos outros). 
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A investigação sugere que a presença de alunos com diferentes estilos e necessidades de 
aprendizagem, também oferece a todos os alunos novos tipos de oportunidades de 
aprendizagem. Um deles é que os alunos poderão tornar-se tutores dos seus pares. Ao apoiar 
os seus pares no processo de aprendizagem, também os alunos podem melhorar o seu próprio 
desempenho. Além disso, à medida que os professores têm em maior consideração as diversas 
necessidades de aprendizagem dos seus alunos, fornecem instruções em variadas formas de 
ensino (envolvendo estímulos visuais, auditivos e cinestésicos variados), diferenciando a 
pedagogia, trazendo benefícios para todos os alunos (Dell' Anna, Pellegrini & Ianes, 2019 [111]). 

4. Atitudes de colegas e professores   
 

Compreender como criar salas de aula inclusivas, principalmente onde as crianças com 
deficiência intelectual estão presentes, os professores devem desenvolver os seus 
conhecimentos e competências, e uma compreensão das principais estratégias críticas para 
alcançar o sucesso. Práticas de inclusão bem-sucedidas destacam-se não só pela presença de 
crianças na sala de aula, mas também pela qualidade das suas experiências, interações e 
aquisições (académicas) do currículo. Os professores desempenham um papel crucial na 
efetivação da educação inclusiva. Uma sala de aula inclusiva acolhe, nutre e educa todas as 
crianças, independentemente das suas características de género, físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras. Uma sala de aula inclusiva é, portanto, aquela em que o 
professor compreende o valor dessa diversidade na sala de aula e cria condições que garantam 
que todas as crianças frequentem a escola.  

A implementação da educação inclusiva exige que os professores reconsiderem a sua prática 
docente, sendo que muitos não se sentem competentes com as novas práticas, assim sendo, o 
desenvolvimento profissional deve apoiar os professores, promovendo boas práticas.  

A investigação nacional e internacional sugere que, em geral, os professores apoiam o conceito 
de educação inclusiva, mas questionam a sua própria capacidade de ensinar numa sala de aula 
inclusiva. Apesar dos professores reconhecerem os benefícios teóricos da inclusão, poucos estão 
dispostos a incluir alunos com deficiência nas suas próprias salas de aula. Muitos professores 
atribuem a sua hesitação, em incluir alunos com deficiências, se deve à falta de formação 
adequada. A formação de professores pode influenciar as atitudes dos professores em relação 
à inclusão. Vários estudos revelam que os professores que receberam formação acerca da 
inclusão, são mais propensos a ter atitudes positivas em relação à inclusão de alunos com 
deficiências. (Van Mieghem, Verschueren, Petry & Struyf, 2018 [112]) 

Programas de formação específicos em necessidades especiais ou deficiências específicas dos 
alunos mostraram-se mais eficazes do que os programas de formação generalistas. Sugere-se 
que ferramentas e estratégias, relacionadas a preocupações específicas de professores e o seu 
contexto docente (por exemplo, o currículo), sejam as mais úteis e efetivas para incentivar a 
mudança na prática docente. As práticas para melhorar a educação inclusiva para estudantes 
com necessidades educativas especiais podem ser divididas em duas categorias: apoio adicional 
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por professores e apoio pelos pares (sistemas de tutorias). (Van Mieghem, Verschueren, Petry 
& Struyf, 2018 [112]) 

Apoio adicional de professores/assistentes pedagógicas para estudantes com deficiência 
intelectual incluem:  

1. Co-ensino. O co-ensino é um modelo instrumental e pedagógico efetivo para lidar com 
a diversidade, a partir da qual os alunos com e sem NEE podem beneficiar. Fluijt, Bakker 
e Struyf (2016) [113] definem o co-ensino como: "vários profissionais que trabalham 
juntos numa equipa de co-ensino, com uma visão partilhada, de forma estruturada, 
durante um período mais longo em que são igualmente responsáveis pelo bom ensino 
e boa aprendizagem de todos os alunos na sua sala de aula". As equipas de co-ensino 
desenvolvem uma atitude em que abraçam a complexidade do seu trabalho como uma 
oportunidade para o desenvolvimento profissional. Além disso, a reflexão da equipa é 
sugerida para capacitar os co-professores e aumentar o profissionalismo normativo em 
equipas de co-ensino. Para implementar os modelos de co-ensino de forma eficaz, é 
necessário formar os professores e devem ser considerados aspetos organizacionais, 
tais como a formação e o tempo de co-planeamento, de co-instrução, de co-avaliação e 
de co-reflexão. Estratégias de co-ensino efetivas concentram-se diretamente nos 
objetivos de aprendizagem dos alunos e fornecem instruções planeadas 
adequadamente. 

2. Docentes de educação especial. Os docentes de educação especial prestam serviços de 
educação especial no ensino regular. O esclarecimento claro do papel dos docentes de 
educação especial é essencial para o sucesso. O seu papel deve-se restringir à 
articulação e orientação do professor através de instrução suplementar, e ocupar-se de 
tarefas adicionais não-instrumentais essenciais (por exemplo tarefas burocráticas de 
elaboração de documentos específicos, preparação de materiais, cuidados pessoais, 
supervisão do grupo) ajudando desta forma, a criar o tempo e as oportunidades para 
que os professores e outros técnicos possam colaborar um com o outro, passando desta 
forma, mais tempo apoiando diretamente alunos com necessidades educativas 
especiais.  

O suporte pelos pares é uma estratégia que envolve a colocação de alunos em duplas 
pedagógicas, ou de pequenos grupos, para participar em atividades de aprendizagem que 
apoiam o processo de ensino académico e de competências sociais. Esta abordagem pedagógica 
não requer pessoal adicional ou financiamento extra. Trata-se de uma metodologia baseada em 
investigação que produz resultados positivos relativamente ao desempenho do aluno e a um 
sentimento de pertença ao longo do tempo. O apoio pelos pares fornece aos professores uma 
ferramenta de aprendizagem para aprimorar o processo de ensino para alunos com e sem 
deficiências. (de Boera, Pijla, Minnaerta, 2012 [114]). 

De seguida são apresentadas três formas inovadoras em que o apoio pelos pares pode ser 
utilizado para atender às necessidades educativas e sociais dos alunos com deficiência no 
quadro geral da educação. No entanto, cada um destes modelos exige planeamento inicial que 
inclua a abordagem e estratégias corretas individualizadas, utilizando-as no momento certo, 
alinhadas com os objetivos da aula. (Szumski, Smogorzewska, Karwowski, 2017 [115]): 
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1. Aprendizagem colaborativa – uma estratégia educativa utilizada como reforço das 
técnicas aplicadas pelo professor.  Este método de ensino permite o uso de mais tempo 
para a prática, revisão e criação de oportunidades para os alunos usarem competências 
de pensamento de nível superior.  

2. O apoio pelos pares de diferentes idades é outra estratégia que auxilia a aprendizagem 
no cenário da educação em geral.  Esta abordagem geralmente envolve alunos mais 
velhos, normalmente do ensino secundário, que fornecem suporte educativo para 
alunos do ensino básico.  

3. A modelagem por pares é outro suporte que pode ser usado para ajudar os alunos a 
aprender conteúdo académico, bem como processos e rotinas de sala de aula e nos 
vários contextos da escola.  Esta estratégia também fornece ao professor oportunidade 
de, com outros alunos, estes ajudarem os colegas para os ajudar no seu processo de 
ensino, clarificando orientações (também sociais) com pouca ou nenhuma interrupção 
no decurso da aula.  É uma excelente forma dos colegas fornecerem modelos 
comportamentais adequados aos alunos que necessitam de melhorar as suas 
competências sociais.    

 

5. Papel e atitudes das famílias   
 
O envolvimento parental e o envolvimento da comunidade no quadro geral da educação 
inclusiva são essenciais. O envolvimento das famílias e das comunidades locais é essencial para 
alcançar uma educação de qualidade para todos. A maioria dos pais quer que os seus filhos 
sejam acolhidos no mundo real e que tenham acesso a recursos que necessitam e merecem, 
bem como total respeito, tal como é dado às crianças sem necessidades educativas especiais. 
As famílias e a comunidade envolvente devem desempenhar um papel ativo na promoção da 
educação inclusiva, ajudando e cooperando com os agentes educativos no planeamento e 
disponibilizando recursos e adaptações necessárias para a formação dos seus pares. Quando as 
famílias se envolvem na educação dos seus filhos, os alunos conseguem mais, ficam na escola 
mais tempo e envolvem-se na escola mais eficazmente. A participação dos membros da família 
em todos os domínios da vida da criança, através da família nuclear, mas também da família 
mais alargada, desempenha um papel fulcral na formação e determinação da sua personalidade. 
O envolvimento dos pais no programa de educação inclusiva constrói relacionamentos positivos, 
incentiva novos comportamentos e aumenta a autossatisfação e o otimismo entre si, dos seus 
filhos e com os professores. Este envolvimento familiar é a componente chave que conduz ao 
sucesso do aluno e da escola. O principal objetivo dos pais é garantir que o seu filho com 
necessidades especiais beneficia da experiência escolar ou não. Crianças com necessidades 
educativas especiais de caráter permanente, necessitam, ao longo de toda a sua vida, de 
oportunidades educativas que sejam adequadas para sua idade e para as suas capacidades. (Van 
Mieghem, Verschueren, Petry & Struyf, 2018 [112]). 

Pais e professores que trabalham em conjunto são o melhor suporte para as crianças com 
necessidades educativas especiais. Em conjunto, estes podem garantir que as crianças adquiram 
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as competências e capacidades necessárias para uma vida mais autónoma e independente 
possível. São os pais que melhor conhecem os seus filhos. Estes conhecem o que mais gostam e 
menos gostam os seus filhos, as suas forças e fraquezas, necessidades e desejos, capacidades, 
competências e desafios. Esta informação partilhada com os professores é inestimável ao 
desenvolver um plano educativo para a criança. Como pai, é importante que este esteja 
totalmente envolvido em todos os aspetos e decisões relativos ao percurso educativo do seu 
filho. Nalguns casos, as dificuldades das crianças são identificadas muito cedo no seu percurso 
de vida pelos membros da família, desta forma, torna-se responsabilidade dos pais ou familiares 
informar a escola para as necessidades especiais do seu filho. Os pais desempenham um papel 
efetivo na educação dos seus filhos com necessidades educativas especiais. Os professores de 
educação especial têm a tarefa árdua de fazer a diferença, não é esperado que estejam sozinhos 
no seu trabalho com as crianças com necessidades educativas especiais. Eles precisam do apoio 
dos membros da família. Os pais devem incentivá-los a fazer com que as crianças atinjam o seu 
potencial máximo. A família deve trabalhar em casa os objetivos estabelecidos em conjunto, 
bem como cooperar com os professores. Se os pais trabalharem com a criança em casa, não só 
esta irá evoluir mais rapidamente e mostrar melhores resultados, como também, vai perceber 
a real dedicação e comprometimento dos seus pais na sua educação. O tempo dispendido com 
as crianças em casa faz com que a relação entre pais e filhos se torne mais estreita. Os pais 
precisam ter uma voz ativa e ser suporte de forma a ajudarem os seus filhos a ultrapassarem as 
dificuldades. 

6. Criar salas de aula inclusivas    
 
A construção de salas de aula inclusivas começa pela compreensão das diversas necessidades 
que os alunos possam ter. 

Muitos professores sentem falta de conhecimento, de perceção ou tempo para construir 
experiências inclusivas na sua sala de aula. (CAPP, 2017 [115]) 

Existem três fatores importantes que deverão ser consideradas ao tornar uma sala de aula mais 
inclusiva. 

1. A pedagogia aplicada em sala de aula. 
2. O conteúdo construído ou fornecido. 
3. As ferramentas e a tecnologia utilizada em sala de aula. 

 

Fase um: pedagogia inclusiva 
 

Refletir acerca de uma pedagogia inclusiva significa repensar a forma de como a aprendizagem 
é alcançada e fornecer os meios para auxiliar os alunos a atingirem o sucesso. É necessário 
analisar o currículo procurando formas que garantam melhores práticas ao longo do percurso 
escolar. 
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O programa escolar deverá ser de fácil acesso a todos os alunos, adaptando individualmente os 
conteúdos. 

Os objetivos da formação e os resultados de aprendizagem são claramente definidos, seja no 
seu currículo ou nas próprias unidades curriculares. 

É importante disponibilizar o tempo necessário para desenvolver e aplicar diferenciação 
pedagógica. Providenciar aos alunos com aprendizagens diferentes as opções para que possam 
manifestar os seus conhecimentos e aquisições, aumentando o comprometimento dos mesmos 
e garantindo que todos os estilos de aprendizagem e necessidades podem ter resposta sem 
sobre complexificar as adaptações. 

O professor deverá criar oportunidades de aprendizagem colaborativa em toda a turma. 
Fornecendo instruções explícitas para todas as unidades curriculares, avaliações e atividades. É 
importante que as pessoas entendam exatamente o que é esperado delas. 
Devem ser utilizados os princípios do Desenho Universal de Aprendizagem em todo o currículo.  

 
Fase dois: conteúdo inclusivo 
 

Pensar numa educação inclusiva implica rever o conteúdo e garantir que o mesmo seja 
configurado para todos os alunos. Também significa optar por não usar conteúdo que não 
corresponda às expectativas. É necessário que se avalie todo o conteúdo da formação, 
considerando os seguintes elementos. 

• Todas as imagens têm texto alternativo ou foram explicitamente marcadas como 
decorativas? 

• Estão a ser utilizadas imagens e texto simplificado no conteúdo? 

• Existem imagens a realçar o conteúdo mais importante? Existindo, poderão ser de tal 
forma que se transformem em fatores distratores e prejudiciais pois as animações são 
críticas para o material e não apenas divertido e interessante. Se a opção for mantê-las 
é necessário garantir de que foi corretamente explicado o que a animação pretende, em 
texto alternativo ou descrições de texto detalhado. 

• Todos os documentos de Word e de PowerPoint estão estruturados corretamente. 

• Todos os PDFs são marcados para acessibilidade. 

• Todos os vídeos estão legendados. 

• Todas as cores utilizadas têm o contraste apropriado entre o fundo e o primeiro plano 

• As tabelas de comunicação não são usadas em qualquer lugar no conteúdo. 

 

Fase três: ferramentas e tecnologia inclusiva 
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Pensar numa educação inclusiva significa compreender a necessidade de se interagir com 
diferentes ferramentas utilizadas pelo docente, ajustando ou adaptando conforme seja 
necessário. Ao selecionar ferramentas e tecnologia para usar na sala de aula, deve-se considerar 
que o seu uso pode impactar pessoas com diversas necessidades: 

• As cores da aplicação têm o contraste adequado? 

• Toda a página é ampliada, e não apenas o texto? 

•  Todos os comandos estão acessíveis na utilização de um teclado? 

• Ao escolher a indicação do formulário, o cursor move-se no sentido do elemento 

correto? 

• As notificações visuais e de áudio são fornecidas em mais do que um formato? 

•  O conteúdo fica claro quando as folhas de estilo são desativadas no navegador? 

• São necessários plug-ins e downloads adicionais? 

 
Construção salas de aula inclusivas para alunos com PEA 
 
Entre 70% a 90% das crianças com Perturbação do Espectro do Autismo também têm deficiência 

intelectual [116-119]. Por este motivo, este capítulo servirá de suporte adicional sobre como 

adaptar uma sala de aula para se tornar inclusiva para os alunos com autismo. 

Por vezes, é percetível que os alunos com PEA revelam imensa dificuldade em permanecerem 

numa escola pública, por se sentirem desconfortáveis ou inseguros ou até com medo do 

ambiente educativo. Fornecer um ambiente de aprendizagem seguro pode ser tão essencial 

para o sucesso do aluno como qualquer outra estratégia de ensino ou ferramenta educativa. Os 

alunos com autismo estarão mais preparados para aprender em lugares onde possam relaxar e 

se sintam seguros. Para criar ambientes mais propícios à aprendizagem de alunos com autismo, 

assim como os restantes colegas, os professores podem precisar explorar formas pelas quais os 

espaços de sala de aula estão organizados. Especificamente, os professores podem precisar 

considerar as opções de sons, cheiros, iluminação e assentos nas salas de aula. 

 

Sons 

Alguns alunos com PEA e deficiência intelectual não apresentam apenas dificuldade em lidar 

com sons incomodativos, considerados por muitos de nós como tal (por exemplo, os alarmes de 

carros, ou lixa de madeira), eles podem também reagir negativamente a sons que muitos de nós 

ignorariam ou deixariam de notar (por exemplo, zumbido de um ventilador de teto). Estes 
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alunos também podem reagir negativamente a um som que a maioria de nós acharia agradável, 

ao mesmo tempo que não reagem ao bater de uma porta ou ao som estridente de uma sirene. 

Uma das maneiras pelas quais os professores podem ajudar os seus alunos a lidarem com os 

sons é simplesmente conversar com as famílias sobre quais os sons mais difíceis para o aluno. 

Por exemplo, se os professores souberem do medo de sons relacionados com aspiradores e 

equipamentos elétricos, poderão ser orientados a evitarem a frequência de um curso de 

carpintaria e poderiam mantê-los afastados de coisas como um projetor ou o furador. 

As orientações seguintes, poderão ser consideradas por forma a auxiliar os alunos com PEA a 

lidar com sons: 

• Após se perceber que um determinado som pode ser perturbador, uma ajuda simples 

poderá ser afastá-lo da fonte de som o mais possível. 

• Usar tampões ou headfones de ouvido para algumas atividades ou para uso  em 

algumas zonas da escola (por exemplo, ginásio). 

• Reduzir o ruído da sala de aula. Ecos e ruídos podem ser reduzidos com a colocação 

de tapetes. Alguns professores cortam bolas de ténis e colocam-nas no fundo das pernas 

da cadeira ou da mesa, sendo que essa adaptação abafa os sons criados quando os 

móveis são arrastados ou empurrados. 

• O som pode ser alterado? Por exemplo, se um aluno se encolher quando ouve palmas, 

ele pode desenvolver outro sistema de apreciação pelas celebrações e assembleias. Se 

assobios magoam os ouvidos de um aluno, o professor de educação física pode 

concordar em usar um megafone, campainha, música, campainha ou um sinal manual 

para iniciar e interromper as atividades. 

• Prepare o aluno para o som. Se o professor sabe que a campainha da escola está 

prestes a tocar, o aluno pode ser tocado para tapar os seus ouvidos ou simplesmente 

ser instruído a “preparar-se”. 

• Permita que os alunos ouçam música suave usando headfones de ouvido em 

ambientes ruidosos ou caóticos ou que por vezes todos os alunos ouçam música suave 

(por exemplo, clássica). 



IE+  Curso de Treinament: Capítulo VI 
Como adaptar a sala de aula (para um ambiente mais inclusivo)   
  
                                                

12 
IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001 
 
 

• Muitos estudantes têm maneiras eficazes de lidar com sons problemáticos. Alguns 

alunos, por exemplo, concentram-se num objeto ou riscam num papel quando são 

incomodados por sons. Preste atenção a essas estratégias e se possível, evite interferir 

com elas. Embora os mecanismos de defesa de um aluno possam não ser visíveis e claras 

para todos, os professores devem estar abertos à possibilidade de que comportamentos 

como bater as mãos e bater os dedos possam ser úteis para o aluno. 

É importante relembrar que os alunos podem achar alguns sons muito úteis ou agradáveis e 

esses sons podem ser usados como apoio para o aluno. Alguns alunos acham os sons da natureza 

calmantes (como por exemplo: água corrente). Se esses sons puderem ser identificados, eles 

poderão ser utilizados para apoiar o aluno durante o dia. Um estudante que goste desses sons 

da água, poderá, por exemplo, ouvir um CD da natureza durante o dia. 

A música também pode ser usada como uma ferramenta de ensino e como uma adaptação 

curricular para apoiar a aprendizagem de alunos com PEA. 

 

Cheiros 

Enquanto uma pessoa sem PEA pode associar alguns cheiros - pó de giz, lápis de cera, com a 

escola, alguns indivíduos com PEA associam dezenas ou centenas de cheiros à escola. Um 

estudante com um sistema sensorial aumentado pode sentir vários cheiros diferentes em 

apenas alguns momentos - os sapatos molhados de um colega da turma, a cobertura de um 

queque, o odor de um cacifo, as aparas sujas na gaiola do hamster, o gel do cabelo do professor 

e a cola que está a ser aberta do outro lado da sala de aula. 

Os cheiros escolares que podem incomodar os alunos com PEA incluem produtos de cuidados 

pessoais de professores e outros estudantes (por exemplo, perfumes), tintas e outros produtos 

de arte, material escolar (por exemplo: adesivos perfumados, marcadores de quadro branco), 

produtos de limpeza, odores de animais de estimação, e plantas. Os professores podem acionar 

algumas precauções e minimizar o impacto de alguns dos cheiros que muitas vezes são 

problemáticos para os alunos com autismo: 

 

• Muitos indivíduos com autismo relatam que o perfume e outros produtos pessoais 

causam problemas. Se um aluno é muito sensível a esse tipo de cheiros, professores e 

outros profissionais que trabalham na sala de aula devem evitar, tanto quanto possível, 

o uso de produtos com cheiros mais fortes. 
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• O cheiro da comida é incrivelmente perturbador para alguns estudantes com autismo. 

O cheiro de comida noutras salas de aula também pode causar uma distração. Se alguma 

vez houver comida na sala de aula, por exemplo para o aniversário de um colega, poderá 

ser uma solução armazená-lo na sala de professores ou no bar, até o momento que será 

consumido.   

• Em salas que têm cheiros fortes (por exemplo, sala de arte, bar dos alunos, laboratório 

de ciências), os alunos podem estar sentados perto da porta ou uma janela aberta. Ou 

o aluno pode usar um pequeno ventilador pessoal para minimizar o impacto do cheiro. 

o No entanto, um cheiro forte, não significa que um aluno com PEA vai reagir 

negativamente ao mesmo. De facto, muitos cheiros podem ser agradáveis e até 

mesmo reconfortante para os alunos. Se esses cheiros agradáveis forem 

identificados, os mesmos poderão ser utilizados para apoiar o aluno com 

autismo, por exemplo, se o cheiro de hortelã tiver uma influência calmante 

sobre o aluno, o professor poderá guardar doces com sabor de menta na sala 

de aula para quando o aluno precisar acalmar. 

 

Alguns professores gostam de adaptar o ambiente instalando uma amostra do tapete numa área 

da sala de aula. Ou colocando alguns cadeirões numa parte especial da sala.  

Alguns alunos (com e sem autismo) também podem preferir ficar sentados no chão durante uma 

parte do dia. Os alunos que preferem sentar-se no chão ou numa cadeira sem mesa, podem 

trabalhar em pranchas ou usar mesas de trabalho. Alguns alunos gostam de usar uma mesa de 

apoio com mais peso; para esses alunos, basta cortar o material, pender um saco com areia ou 

outra substância similar. Muitos estudantes apreciam a contribuição fornecida pelo material 

mais pesado. 

Alguns alunos nalguma parte do dia, também poderão querer ficar de pé em vez de se sentarem. 

Estes alunos podem receber um púlpito e uma mesa perto da parte de trás da sala de aula, 

podendo alternar entre os dois, conforme necessário.  

 

7. Conclusões  
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A maneira mais eficaz de construir um ambiente de aprendizagem inclusiva ocorre através da 

criação de ligações significativas com os alunos. 

A inclusão é uma forma de gestão da sala de aula que exige tempo e esforço extra para olhar 

cada aluno como um indivíduo. Os professores devem realmente acreditar no sucesso de cada 

aluno. Se o fizerem, tornam-se parceiros no sucesso do mesmo. É tão simples como aprender a 

pronunciar o nome completo de um aluno corretamente, como um primeiro passo. Os alunos 

não devem sentir a necessidade de encurtar ou alterar seus nomes, com o objetivo de tornar 

mais fácil a um professor pronunciá-lo. 

Colocar as necessidades emocionais de um aluno em primeiro lugar, é importante pois sem se 

sentir seguro e compreendido, nenhuma estratégia educativa será eficiente. Ao construir 

relações de qualidade na sala de aula, os alunos vão sentir-se confortáveis o suficiente para se 

dirigirem a um professor e partilharem o que estão a pensar e sentir, sem necessidade de 

esperar por uma oportunidade para o fazer. 

Os alunos querem sentir-se valorizados e sentirem-se parte de uma comunidade educativa 

maior. Ao ser criado um vínculo entre professor e alunos, é fornecida uma estrutura educativa 

sólida para o sucesso, e a aprendizagem real e eficaz terá lugar. 
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