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Introdução 

 

 O Projeto Alunos Especiais surge no âmbito da área quatro – relação com a 

comunidade do estágio pedagógico do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Motricidade Humana. Trata-se de um projeto 

ambicioso, proposto, no arranque do ano letivo, pelo professor diretor do Agrupamento de 

Escolas D. Maria II, ao qual pertence a Escola Básica e Secundária de Gama Barros (escola 

sede) e a Escola Básica Ribeiro de Carvalho (onde se localiza a unidade de 

multideficiência). Este projeto foi, por sua vez, transmitido aos estagiários que o abraçaram 

como uma vais valia e uma experiência de formação de elevado nível. 

 Este projeto desenvolve-se na Escola Básica Ribeiro de Carvalho, onde a UM 

engloba um total de oito alunos com os mais diversos diagnósticos, apoiados de forma 

constante por um leque variado de técnicos. Como principal objetivo, o projeto visa 

proporcionar aulas semanais de atividade física orientada e adaptada aos alunos desta UM. 

Esta atividade tem em conta os diagnósticos dos alunos, assim como os recursos 

existentes, os quais serão alvo de atenção também neste projeto. Pelo facto de alguns 

alunos apresentarem deficiências profundas muito limitadoras da ação motora, o trabalho de 

atividade física envolve sobretudo três alunos cuja capacidade de resposta, quer a nível 

motor, quer a nível cognitivo, permite o desenvolvimento de um trabalho contínuo. No 

entanto, também de forma regular, os estagiários procuram interagir e incentivar os 

restantes alunos da UM, ainda que o nível de resposta possa ser muito reduzido ou mesmo 

inexistente. 

 O projeto inicia-se, então, por uma definição dos objetivos do projeto, seguindo-se 

uma fundamentação teórica, onde são abordados os diagnósticos dos três alunos com 

maior capacidade de resposta ao trabalho desenvolvido, suas características e sua relação 

com a atividade física. Seguidamente será apresentada uma caracterização dos recursos e, 

por fim, uma caracterização do grupo de alunos da UM (população alvo do projeto). 
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1. Objetivos do projeto 

 

 Após reunião com os técnicos que trabalham diretamente com a UM (professoras, 

terapeuta da fala e terapeuta ocupacional), foram estabelecidos e adaptados os objetivos do 

projeto, uma vez que se tratam de alunos com limitações e necessidades muito específicas. 

Estes objetivos passam então por: 

 

 - Proporcionar atividade motora orientada aos alunos da UM com capacidade de 

participação nas mesmas; 

 - Desenvolver o controlo postural dos alunos; 

 - Desenvolver o conhecimento de cores, números, lateralidade, tamanhos, partes do 

corpo, nomes e locais; 

 - Desenvolver a comunicação dos alunos, quer a nível verbal, quer a nível gestual. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

 Neste ponto serão abordados os diagnósticos dos três alunos com os quais é 

possível a realização de um trabalho contínuo. Procura-se, como tal, um conhecimento mais 

aprofundado de cada uma das suas patologias, no sentido de ser possível compreender um 

pouco mais estes alunos, suas características, seus comportamentos e suas reações, 

especialmente à Educação Física. 

 Iniciando pelo Carlos, o aluno apresenta síndrome metabólico da cadeia respiratória 

– défice complexo I e miocardiopatia dilatada com consequente atraso de desenvolvimento 

global. Pelo facto de se tratar de um leque de patologias, dificulta a pesquisa de informação, 

uma vez que não é possível associar o aluno a apenas um diagnóstico, sendo sim um 

conjunto de diagnósticos que se influenciam. No entanto, sendo a miocardiopatia uma 

patologia no sistema cardiovascular, um dos principais sistemas ligados à AF, considera-se 

pertinente uma abordagem à mesma. De acordo com Martins et al. (2002), a miocardiopatia 

dilatada “é uma doença do miocárdio caracterizada por dilatação ventricular e depressão da 

função sistólica” sendo uma das mais frequentes causas de insuficiência cardíaca. Estima-

se, também segundo os mesmos autores, que existe uma forte componente hereditária na 

transmissão desta doença. Também o síndrome metabólico da cadeia respiratória se afigura 

como uma patologia diretamente relacionada com a AF, no entanto, a investigação sobre a 

mesma encontra-se ainda com algumas limitações, pelo que não é possível realizar uma 

abordagem profunda da mesma. Contudo, estando as patologias relacionadas entre si e 

ambas relacionadas com a AF, deslinda-se o facto de ser necessário um trabalho físico 
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adequado a um aluno com insuficiência cardíaca e problemas também ao nível respiratório. 

Deste modo, e após contacto com os diferentes técnicos que trabalham diretamente com o 

aluno, foi possível compreender que o esforço físico é necessário, devendo ser moderado e 

com algumas pausas para que o aluno possa recuperar. A partir deste contacto com os 

técnicos da UM, constatou-se também que o Carlos apresenta capacidade para dizer 

algumas palavras perceptíveis, sendo o seu vocabulário expressivo muito reduzido para lhe 

permitir comunicar verbalmente, produz algumas palavras de saudação e/ou satisfação de 

necessidades. No que se refere à compreensão da linguagem, faz identificação de objetos e 

imagens presentes no seu quotidiano. Tem capacidade de executar ordens simples quando 

estas são contextualizadas e sob alguma orientação verbal. A nível motor, o aluno 

apresenta dificuldades em todas as atividades, quer na motricidade global, quer na 

motricidade fina. Apresenta também dificuldades em manter algumas posições do corpo, 

não conseguindo manter-se em pé sozinho, agachar-se ou baixar-se para apanhar um 

objeto. 

 Relativamente à Mariana, a aluna apresenta síndrome de Angelman, uma doença 

classificada como perturbação neurológica que origina atraso mental e alterações 

comportamentais (Matos, 2013). Ao nível das características cognitivas, o síndrome de 

Angelman encontra-se associado a um atraso mental profundo que, por sua vez, promove 

perturbações graves na linguagem (geralmente não se desenvolve, impossibilitando a fala), 

na capacidade de atenção (sempre bastante reduzida) e no controlo motor, sendo comum 

verificar-se hiperatividade nestes indivíduos (Matos, 2013). 

 Em termos comportamentais, também segundo Matos (2013), estes indivíduos 

podem apresentar-se com movimentação repetitiva e anormal das mãos,  ansiedade, 

agressividade, hiperatividade, défice grave de atenção e uma aparência feliz. A 

hiperatividade parece mesmo ser uma das suas principais características, sendo apontada 

por autores distintos. De acordo com Brun & Artigas (2005), citados por Matos (2013), “os 

portadores de síndrome de Angelman são muito irrequietos, mostram-se constantemente 

ativos em todas as atividades que frequentam. Mudam rapidamente de uma atividade para 

outra sem razão aparente, levando sempre objetos à boca”. 

 Relativamente à atividade física, os portadores de síndrome de Angelman reagem 

bem à AF, especialmente se a mesma for orientada corretamente. Neste sentido, Brun & 

Artigas (2005), citados por Matos (2013), afirmam mesmo que estes indivíduos 

“normalmente gostam de atividades lúdicas e desportivas”. No entanto, Matos (2013) 

destaca que a principal dificuldade no trabalho com portadores de síndrome de Angelman 

de prende com o seu baixo nível de atenção. 

  No que a questões neurológicas diz respeito, estes indivíduos apresentam, segundo 

Matos (2013), perturbações na marca e no movimento em geral. Diz-nos o autor que “a 
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diplégica espástica, que oscila de leve a moderada, pode combinar-se com ataxia e em 

alguns casos com tremor. O efeito produz uma marcha lenta, atáxica, com as pernas 

rígidas, braços levantados e flexão a nível dos joelhos e cotovelos”. Também de acordo com 

o mesmo autor, a tonicidade muscular apresenta-se alterada, sendo possível observar 

hipotonia no tronco e hipertonia nos membros. Deste modo, segundo Matos (2013), a 

motricidade do portador de síndrome de Angelman sofre graves atrasos, tanto a nível de 

motricidade fina como grossa. 

 Corroborando as características acima descritas, a partir de informação recolhida 

junto dos técnicos da UM, foi possível perceber que a Mariana apresenta dificuldade em 

controlar os movimentos voluntários simples, sendo notório algum tremor corporal 

(especialmente ao nível dos membros) nas atividades de motricidade fina. O seu padrão de 

sua marcha resulta da disfunção ao nível da tonicidade muscular, afigurando-se como um 

padrão de marcha alterado. Trata-se de uma boa relação com os adultos, meiga, simpática 

e com capacidade de interação. Interage com os seus pares e participa em jogos, atividades 

de grupo mas sempre sob orientação. Apresenta um grau de atenção reduzido, focando a 

sua atenção em qualquer ruído ou movimentação. 

 Por fim, a Vilma é uma aluna portadora de síndrome de Down que se juntou à UM 

apenas no segundo período do ano letivo. Trata-se de uma aluna com capacidade de 

expressão de algumas palavras, especialmente se for estimulada. Apresenta uma boa 

destreza motora, com capacidade de realização de movimentos de motricidade fina e 

grossa, desde que incentivada corretamente. No entanto, revela também alguma falta de 

coordenação. Conhece as partes do corpo, mas tem dificuldade na lateralidade, reconhece 

algumas cores e, desde que acompanhada e estimulada, apresenta igualmente capacidade 

de distinção de tamanhos. 

 De acordo com Wuo (2005), citado por Valente (2009), o síndrome de Down pode 

definir-se como um “quadro clínico global que deve ser explicado por um desequilíbrio na 

constituição cromossómica”. Trata-se, portanto, de um problema gerado ao nível da divisão 

de cromossomas, aquando do processo de mitose do embrião. Bissoto (2005), citado por 

Valente (2009), explica que se trata de um erro de divisão no cromossoma 21, cromossoma 

esse que, ao invés de duplicar, se triplica. Deste modo, esta patologia pode ser também 

designada de trissomia 21. “O indivíduo com síndrome de Down possui uma anomalia 

cromossómica no par 21 (designando-se também, por isso, de Trissomia 21) pela presença 

de um cromossoma extra” (Pereira, 2010). 

 Ao nível das características psicológicas, não é possível definir um conjunto 

específico de comportamentos ou de temperamento, uma vez que difere de indivíduo para 

indivíduo. Os portadores de trissomia 21 tanto podem ser indivíduos calmos e meigos, como 

podem caracterizar-se por agitação e alguma agressividade. Corroborando este facto, 
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Dessen & Silva (2002), citados por Valente (2009) afirmam que “as características do 

comportamento e do temperamento diferem de criança para criança, do grau de deficiência 

e de comprometimento de cada uma”, destacando deste modo que “o temperamento no 

síndrome de Down não é uniforme para todas as crianças com esta patologia”. 

 Relativamente à capacidade de comunicação, estes indivíduos tendem a conseguir 

um desenvolvimento da linguagem que lhes permite estabelecer comunicação com os seus 

pares. Contudo, Voivodic (2004), citado por Valente (2009) afirma que “a criança com 

síndrome de Down não consegue acumular informações na memória auditiva imediata de 

forma constante, afectando diretamente o desenvolvimento da linguagem”. Neste sentido, o 

estímulo em torno do desenvolvimento da linguagem, do conhecimento das palavras e seus 

significados/associações deve ser constante. 

 Quanto às características a nível psicomotor, os portadores de síndrome de Down 

conseguem, de um modo geral, gatinhar, andar e correr. Contudo, tendem a sofrer de 

algumas perturbações na tonicidade, tal como nos indica Valente (2009), ao destacar que 

em crianças, estes indivíduos podem apresentar hipotonia muscular que tende a esbater-se 

com o prolongar dos anos, chegando mesmo a desaparecer na maioria dos casos. Pereira 

(2010) corrobora esta ideia ao afirmar que “os indivíduos com síndrome de Down 

apresentam uma hipotonia generalizada e reflexos lentos”. De acordo Valente (2009), o 

desenvolvimento psicomotor destas crianças deve envolver um trabalho de equilíbrio, 

coordenação postural e de movimentos, bem como a orientação espacial, rítmica e o 

controlo da sensibilidade. Corroborando a importância do trabalho desenvolvido na UM, a 

mesma autora afirma que “para um melhor desenvolvimento de todos estes aspectos 

psicomotores, deve ser proporcionado a estas crianças, atividades motivadoras e 

interessantes de maneira a poderem participar, estimuladas, obtendo assim um melhor 

desempenho”. 

 No entanto, importa destacar também que estes indivíduos tendem a apresentar 

problemas cardíacos, o que deve condicionar a sua participação em AF, devendo a mesma 

permitir pausas suficientes para que recupere adequadamente. De acordo com Escribá 

(2002), citado por Pereira (2010), “o rendimento psicomotor dos indivíduos é diretamente 

influenciado pelos problemas cardíacos já referidos, uma vez que se cansam mais 

facilmente”. 
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3. Caracterização 

3.1. Recursos 

3.1.1. Espaciais 

 

As aulas de Educação Física (EF) podem ser lecionadas em três espaços 

disponíveis para a prática desportiva, sendo estes, o átrio, a sala da UM e os espaços 

exteriores, mais concretamente, os parques infantis que se encontram no interior da escola. 

A sala destinada às atividades da UM, possui um colchão, bolas de fitness de diferentes 

tamanhos e uma piscina acolchoada, e quando as aulas são lecionadas neste espaço, os 

materiais existentes no átrio podem ser trazidos para a sala da UM. 

As aulas que se realizarão no átrio, serão lecionadas em coadjuvação com a 

professora do 3º ano (turma do Marcelo), estas possuem uma frequência de quinze dias e 

possibilitam a inclusão dos alunos da UM. Assim, as restantes aulas serão lecionadas na 

sala da UM e quando as condições climatéricas forem adequadas, serão utilizados os 

espaços exteriores, a fim de proporcionar diferentes experiências, estímulos e desafios aos 

alunos. 

Seguidamente, serão apresentados os espaços onde serão lecionadas as aulas de 

EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 - Átrio 

Ilustração 2 - Sala da Unidade de 
Multideficiência 

Ilustração 3 - Parque exterior 
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3.1.2. Materiais 

 

Os materiais disponíveis para a lecionação das aulas de EF são variados e 

encontram-se em boas condições. Alguns materiais utilizados durante as sessões 

pretendem estimular os alunos de diferentes formas e proporcionar sensações variadas, 

como por exemplo, o paraquedas, o baloiço e as bolas de fitness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 - Parque exterior 

Ilustração 5 - Piscina acolchoada e paraquedas 

Ilustração 6 – Fitball, baloiço da sala da UM e material do átrio 
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3.1.3. Humanos 

 

A equipa que trabalha na UM é constituída por várias profissionais de diferentes 

áreas, é esta equipa auxilia-nos na lecionação das aulas de EF. Seguidamente faremos uma 

descrição de todos os elementos que a constituem e o cargo que desempenham.  

 Professores estagiários (Miguel Martins e Vanessa Carvalho); 

 Professoras de Educação Especial (Adelaide Francisco e Conceição Paredes); 

 Terapeutas da Fala (Sílvia Coutinho); 

 Terapeuta Ocupacional (Filipa Mendes); 

 Fisioterapeuta (Sabine Henriques); 

 Professora do 3º ano; 

 Turma de 3º ano (turma do Marcelo e da Joana); 

 Assistentes operacionais (Rita Pegas e Dulce Quitério) 

 

3.2. População alvo 

3.2.1. Afonso Fonseca 

 

O Afonso apresenta um Atraso Grave do Desenvolvimento, que após se efetuar um 

estudo genético, apurou-se que está associado a uma deficiência genética provocada pela 

junção dos cromossomas 13 e 14. Estes foram substituídos por um cromossoma formado 

por translocação Robertsoniana, assim, este erro no código genético afeta o seu 

desenvolvimento global, possuindo maior incidência nas áreas motora, da comunicação e da 

cognição. Relativamente à mobilidade, o aluno apresenta uma dificuldade completa em 

andar e deslocar-se e em mudar as posições básicas dos corpo, pelo que depende 

Ilustração 7 - Material do átrio, baloiço e escorrega do parque exterior 
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permanentemente do auxílio de alguém para efetuar qualquer tarefa. Quanto à 

comunicação, o aluno revela dificuldade completa na aquisição de linguagem, pelo que é 

frequente os estímulos através da comida para que o aluno mantenha a atenção nas 

sessões com a terapeuta da fala, mas também, é estimulado para contatar objetos com a 

mão para que estes emitam sons variados, de maneira a despertar a sua atenção e 

aprendizagem. 

 

3.2.2. Aléxia Fernandes 

 

A Aléxia apresenta uma malformação do sistema nervoso central, mais 

concretamente, uma displasia cortical/polimicrogíria, que provoca um atraso global do 

desenvolvimento psicomotor. Este atraso verificou-se desde os primeiros meses de vida, 

tendo-se agravado desde que apresentou um quadro de Síndrome de West, aos oito meses 

de idade. 

No que toca à mobilidade da aluna, esta revela-se muito débil e dependente de outro 

indivíduo para que se possa movimentar. Devido à recente cirurgia aos joelhos e pés, no 

Hospital de Alcoitão, a aluna desloca-se em cadeira de rodas, sendo necessário um cuidado 

especial no trabalho efetuado com esta aluna.  

Ao nível da comunicação, a aluna revela muitas dificuldades, mencionando repetidas 

vezes as mesmas palavras, como por exemplo, “mãe ou mamã”, contudo, não consegue 

associar a palavra à imagem da mãe, durante as sessões de terapia da fala. 

 

3.2.3. Carlos Silva 

 

A situação clínica do Carlos foi abordada anteriormente, no ponto relativo à 

fundamentação teórica, contudo importa referir que possui uma doença metabólica, 

denominada Síndrome metabólico da cadeira respiratória – défice complexo I e 

miocardiopatia dilatada, o que provoca um atraso do seu desenvolvimento global.  

O Carlos apresenta uma mobilidade muito reduzida, apresentando dificuldades em 

todas as atividades, quer ao nível da motricidade fina como da motricidade global. O aluno 

também apresenta dificuldades em manter algumas posições do corpo, não conseguindo 

manter-se em pé, agachar-se e baixar-se para apanhar um objeto, no entanto, consegue 

deslocar-se com auxílio dos membros superiores, ao arrastar-se no solo.  

Relativamente à comunicação, o aluno consegue exprimir-se através de algumas 

palavras percetíveis, todavia, o seu vocabulário expressivo é muito reduzido, mencionando 

algumas palavras de saudação e/ou satisfação de necessidades. No que se refere à 

compreensão da linguagem, o aluno consegue identificar objetos e imagens presentes no 
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seu quotidiano e consegue executar ordens simples com orientação verbal e quando estas 

estão contextualizadas. 

 

3.2.4. Joana Domingues 

 

A Joana apresenta um atraso global do desenvolvimento psicomotor com 

caraterísticas autistas. Esta aluna é acompanhada desde os dois meses e meio de idade na 

consulta de neurologia pediátrica, na sequência de uma postura retrocolis neonatal, levando 

à deteção de hipercogenicidade talâmica. 

A aluna não reage de forma consistente a diferentes estímulos, quer visuais, 

auditivos, táteis ou vestibulares. Consegue manifestar agrado através do riso e da alteração 

das emissões sonoras, em sinal de satisfação e apresenta-se mais agitada quando está 

desagradada ou incomodada com algumas situações. 

Ao nível da comunicação, a aluna não dirige o olhar, realizando apenas contato 

ocular com o adulto e/ou objeto se este for colocado no seu campo de visão. É notório um 

desinteresse pela sua imagem no espelho e apresenta algumas esterotipias. 

 

3.2.5. Marcelo Kufumano 

 

O Marcelo é portador de Síndrome Polimalformativo, do qual faz parte a fenda 

palatina e o lábio leporino, tendo sido submetido a uma cirurgia aos sete meses de idade. 

Manifesta também, um atraso grave do desenvolvimento psicomotor, nomeadamente na 

área percetivo-cognitiva. 

O aluno demonstra dificuldade em manter-se comprometido com as atividades, 

conseguindo permanecer pouco tempo numa atividade. Revela um interesse reduzido por 

brinquedos, efetuando uma exploração imatura dos mesmos, não manipulando os objetos 

de forma funcional. O aluno mantém frequentemente a mão na boca, realizando exploração 

oral dos objetos. 

 

3.2.6. Mariana Carvalho 

 

A Mariana possui o Síndrome de Angelman, com uma perturbação do 

desenvolvimento psicomotor, incluindo défice grave da linguagem e cognitivo. 

Quanto ao seu nível motor, a aluna manifesta dificuldade em controlar os 

movimentos voluntários simples, apresentando algum tremor intencional nas atividades 

relacionadas com a motricidade fina. O padrão da sua marcha encontra-se alterado, devido 

à tonicidade muscular. 
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A aluna apresenta uma boa relação com os adultos, interagindo com estes de uma 

forma meiga e simpática. Interage com os seus pares e participa em jogos e atividades de 

grupo, sempre com supervisão e orientação de um adulto. A aluna revela um baixo grau de 

atenção, focando a sua atenção em qualquer ruído ou movimentação. 

 

3.2.7. Laura Tanger 

 

A Laura possui uma paralisia cerebral, tetraparésia forma disquinética com hipertonia 

grave ao nível dos membros superiores e inferiores, uma microcefalia e um atraso grave no 

desenvolvimento. 

A aluna não comunica, não se movimenta, não segura em objetos e apresenta um 

grave atraso cognitivo.  

 

3.2.8. Vilma  

 

A Vilma é uma aluna portadora de Síndrome de Down. Trata-se de uma aluna com 

capacidade de comunicação, expressando algumas palavras, principalmente quando 

estimulada. No que toca ao desenvolvimento motor, a aluna apresenta uma boa destreza 

motora, revelando capacidade de realização de movimentos de motricidade fina e global, 

quando estimulada corretamente. 

A aluna possui conhecimento das partes do corpo, contudo, possui dificuldade na 

distinção da lateralidade, consegue distinguir tamanhos e reconhece algumas cores, 

conseguindo associar um comportamento a uma cor, como por exemplo, sentar-se no sofá 

verde. 
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