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Resumo 

 
A presente dissertação tem como objectivo compreender a necessidades de formação contínua de 

formação contínua de professores de Ensino Básico Integrado no Concelho de São Miguel ilha 

de Santiago tendo em vista as práticas inclusivas. 

 

Para a sua realização foi utilizada a entrevista semi-directiva aos professores do Ensino Básico 

Integrado do Concelho de São Miguel ilha de Santiago e aos gestores dos pólos educativos 

também deste Concelho. Os dados recolhidos nas entrevistas foram trabalhados através de 

análise de conteúdo. 

 

Os dados obtidos permitiram-nos perceber as potencialidades da técnica de entrevista na recolha 

de informações relativas a opiniões, percepções e perspectivas pessoais e profissionais. Com 

efeito, esses resultados permitiram-nos identificar preocupações, dificuldades, carências, 

expectativas dos professores relativamente à formação contínua de para a efectivação da 

educação inclusiva. Esses resultados também permitiram concluir que estas necessidades de 

formação não advém exclusivamente da inclusão de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais no sistema regular de ensino, uma vez que todos os intervenientes no estudo revelaram 

que necessitam de receber sessões de formação não só para a implementação do processo 

inclusivo, como também para o aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional.  

 

Portanto, a análise das informações fornecidas pelos professores e pelos gestores permitiu-nos 

também identificar os temas e os processos, através dos quais os inquiridos gostariam de ver as 

sessões de formação serem desenvolvidas, de forma a colmatar as necessidades decorrentes do 

exercício da sua profissão, o que nos permitiu elaborar um conjunto de propostas para a 

formação contínua, tendo em consideração não apenas a inclusão dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, mas também tendo em consideração o exercício da profissão em geral. 

 
Palavras-chave: Educação, Educação Inclusiva, Formação contínua de professores, 

Necessidades Educativas Especiais, Profissão docente.    
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Abstract 

 

This paper has the main objective to understand the need of the in-service training of the teachers 

from the Elementary School in São Miguel County, Santiago Island, aiming at promoting 

inclusive practices.  

 

To do so, it was used as a methodological support study semi-direct interviews to the teachers of 

the Elementary School of the County and their School Directors; as information analysis of the 

collected information, the content of the very same interview was done.  

 

The data collected allowed us to understand the potentialities of the technique of interview in 

information collection concerning opinions, perceptions, personal and professional perspectives. 

In fact, these results permitted us to identify concerns, drawbacks, needs, and teachers’ 

expectations in relation to in-service training to carry out inclusive education. These results also 

allowed us to conclude that the training needs do not raise solely from the inclusion of the 

students with Special Education Needs in the regular education system, given that all the 

involved parts in the study revealed the need for training sessions, not only for the 

implementation of the inclusive process, but for its improvement and professional development 

 

Thus, the analysis of the information provided by the teachers and school directors, allowed us 

also to identify the themes, the processes through which the interviewees would like to picture 

training sessions to be carried out, in a way to fill the needs as consequences of the practice of 

the profession, which allowed us to design a cluster of proposals for the in-service training, 

taking into consideration not only the inclusion of the students with Special Education Needs, 

but also the practice of the profession as a whole.  
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