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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.
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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.


