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ary school. A qualitative approach supported by 
a grounded theory has been used regarding its 
implementation – case study. The data collection 
techniques consisted of interviews conducted 
to nine teachers and the analysis of documents 
related to the educational politics held by the 
school.The undertaken research allows conclud-
ing that the model displays controversial dimen-
sions that ultimately condition the intrinsic ob-

jectives of the latter, being that the prevalence 
of bureaucratic issues jeopardise its implemen-
tation. Therefore, some recommendations were 
presented.

Keywords: evaluation in education; profession-
alism and profession; evaluation models; evalua-
tion management; scholar organisations.
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Trabalho Cooperativo e a aprendizagem 
do português língua não materna

Orientação: Profª Doutora Maria Odete Emyg-
dio da Silva

O presente projecto tem como principal ob-
jectivo a intervenção em Português língua não 
materna numa perspectiva de escola inclusiva, 
assente na metodologia do trabalho cooperati-
vo e no trabalho de grupo.

Trata-se de um trabalho de natureza qualita-
tiva, realizado através da aplicação de testes 
sociométricos, na entrevista e na pesquisa do-
cumental de modo a caracterizar a situação da 
intervenção e posterior avaliação.

Tendo como base a investigação-acção que 
permite ao professor reflectir sobre a sua práti-
ca pedagógica, a metodologia utilizada centrou-
se no trabalho cooperativo e na aprendizagem 
cooperativa.

 Os resultados obtidos com esta intervenção 
apontam para a necessidade de mudança nas 
práticas pedagógicas no sistema de ensino por-
tuguês face às dificuldades de integração e de 
domínio do Português dos alunos estrangeiros. 
Contudo, constatamos que através do trabalho 
cooperativo e da aprendizagem cooperativa e 
inclusiva, os alunos melhoram o seu desempe-
nho escolar, obtendo maior sucesso escolar.

Com este projecto podemos concluir que 
existe ainda a necessidade de formação de pro-
fessores nestas duas áreas que apesar de serem 

tão diferentes assentam ambas nos mesmos 
pressupostos teóricos, baseados na integração 
e na inclusão numa perspectiva de escola para 
todos.

Palavras-chave: Inclusão; escola inclusiva; Por-
tuguês língua não materna; multiculturalidade; 
trabalho cooperativo. 

Cooperative work and the learning of Portu-
guese as a second language

The present project has as main objective the 
intervention in Portuguese second language in 
a perspective of inclusive school, based in the 
methodology of the cooperative work and the 
teamwork.

It is about a work of qualitative nature, accom-
plished through the application of the sociomet-
rics tests, in the interview and the documental re-
search in order to characterize the situation of the 
intervention and posterior evaluation.

Having as base the investigation-action that the 
professor allows to reflect on is pedagogical prac-
tical, the used methodology was centered in the 
cooperative work and the cooperative learning.

The results obtained with this intervention 
point to the necessity of change in the practical’s 
pedagogical in the Portuguese system of educa-
tion, face to the difficulties in integration and do-
main of the Portuguese language of the foreign 
students. However, we have found evidence that 
through the cooperative work and through the 
cooperative and inclusive learning, the students 
improve their school performance, obtaining big-
ger school success.

With this project we can conclude that still 
exists the necessity of training the professors in 
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these two areas, that although seem so different, 
both are based in the same theoretical presuppo-
sitions, in the integration and the inclusion in a 
perspective of school for all.

Keywords: Inclusion; inclusive school; Portu-
guese second language; multiculturalism; coop-
erative work
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A caminho da inclusão: uma tentativa para 
promover a autonomia e o sucesso nas 
aprendizagens, através de estratégias de 
modelagem num aluno com spina bífida 

Este trabalho apresenta uma intervenção re-
alizada junto de um aluno com 7 anos e da sua 
turma. O aluno desencadeador da acção estava 
no 1º ano de escolaridade e tem spina bífida.  

O objectivo da intervenção visou a melhoria 
das aprendizagens académicas e sociais.

A intervenção foi equacionada numa perspec-
tiva de escola inclusiva e assenta na teoria de 
Aprendizagem de Bandura.

A acção teve ainda a participação activa de 
outros membros da comunidade educativa, no-
meadamente a auxiliar de apoio à sala e a mãe.

Palavras-Chave: Inclusão; spina-bífida; aprendi-
zagem vicariante e cooperativa.

On the way to inclusion: an attempt to promote 
autonomy and success in learning through mod-
eling strategies in a student  with spina bifida

This piece of work presents an intervention 
with a seven year old student and his group. 

The student desencadenar the action was in 1st 
grade and has spina bifida.

The aim of the intervention requests, the im-
provement in academic and social learning.

The intervention was addressed from a pers-
pective of the inclusive school and et is based of 
learning and on the theory of Bandura.

The action also had the active participation of 
other members of the educational community, 
namely the education assistant who gives sup-
port to the class and the child, mother.

Keywords: Inclusion; bifid-spine; vicarious and 
cooperative learning.


