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the ‘mensalão’, in 2005. Through the Content Analy-
sis the elements could have been evidenced that, 
beyond formatting the notice for the televising stan-
dard, had detached the pertinent questions betwe-
en the want say and the can say intensifi ed in the 
practical one of the televising journalism. What it was 
considered as construction of “the positive” image 
is circumscribed to the moment of the ownership, 
having as it has detached the trip of Caravana de 
Caetés, that it searched to emphasize the humble 
origins of the President. In 2005, one year before 
the presidential elections in which Luis Inácio Lula 
da Silva was a candidate to the re-election, had the 
spreading of clips produced for the publicity agen-
cies sponsored by on political parties to the groups 
conservatives, whom they had used Rede Globo de 
Televisão to propagate to the viewers the speech of 
that the president if had desvencilhado of its roots, 
changed its ideological position and that its gover-
nment had given space for corrupt allies, giving to 
understand that the Pres. Lula could be involved in 
antiethical situations, so that the voters did not ree-
lect it. These midiáticas strategies, however, had not 
cheated success because the Pres. Lula had been 
reelect in 2006. The main authors who had inspi-
red this work had been: Foucault (2006), Baudrillard 
(1991, 1993 and 2000), Martín-Barbero (1993, 
1997 and 2001), Canclini (1998), Debord (1997), 
Mcluhan (1996), Vasconcelos (2006), among others. 
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Construindo a mudança – A gestão inclu-
siva da diversidade na sala de aula

Orientação: Prof. Doutor Jorge Serrano

Tentando aproximar a teoria à prática, atra-
vés de um processo de Investigação-acção, pro-
curou-se a resolução de um problema sentido 
numa escola. Levantaram-se questões sobre a 
problemática, recolheu-se informação e inter-
pretou-se a mesma, no sentido de se obter um 
diagnóstico e intervir para minimizar a situação 
ou mesmo eliminá-la. O objecto de investigação 
era, à partida, uma aluna com necessidades edu-

cativas especiais que se sentia ostracizada numa 
turma onde, de acordo com o respectivo Pro-
jecto Curricular, se verifi cavam níveis fragilizados 
de aceitação das diferenças, fraca valorização do 
sentimento da amizade e ainda um rendimen-
to escolar insatisfatório. A turma foi focalizada 
como objecto de intervenção, uma vez que a 
resolução do problema da aluna obrigava a uma 
mudança de valores e atitudes do grupo em que 
estava inserida. Promover a interacção inclusiva 
no seio de uma turma e melhorar o nível de 
competências em Língua Portuguesa, mediante 
estratégias de gestão da diversidade na sala de 
aula, foram os grandes objectivos dessa inter-
venção. A intervenção decorreu em dez sessões 
de trabalho directo de leitura, interpretação, 
revisão de conteúdos programáticos, produção 
textual, debate e resumo de ideias-chave, com 
alunos de uma turma de 6º ano, tendo como 
suporte estratégias e metodologias promotoras 
da interacção inclusiva e - como mote para cada 
sessão - textos refl exivos sobre a valorização da 
diferença e da amizade. Conseguiram-se bons 
resultados, tanto ao nível das interacções como 
das aquisições académicas, expressos através 
dos critérios de avaliação utilizados. 

Palavras-chave: Diversidade, Escola Inclusiva, 
Aula Inclusiva e Necessidades Educativas Espe-
ciais

Building change - Management inclusive of 
diversity in the classroom

Trying to bring closer theory and practice, through 
a process of Investigation-action we tried to solve 
one of our school problems: the improvement of the 
inclusion level. Information was collected, questions 
were raised and we tried to understand this problem 
through the diagnosis of the situation and acting to 
minimize the problem or oven erase it. The focus of 
our investigation was, at the beginning, a student with 
special educational needs. This girl felt left out by her 
schoolmates. According to the Curricular Project the 
students of this class weren’t very receptive to ac-
cept handicapped children and had a weak sense 
of friendship and also weak school results. This class 
was the focus of our study since the solution of this 
girl’s problem implied the change of these students’ 
values their attitudes towards others. Our main goals 
were to promote the inclusion of this student in her 
6th form class and improve the acquisition of Portu-
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guese language using skills different strategies in the 
classroom. There were ten sessions of reading, com-
prehension, revision of curriculum contents, writing, 
debate and précis of key-ideas, to intervene with this 
class, based on strategies and methodologies that 
promote an inclusive interaction and refl exive texts 
about difference and friendship. We came to reliable 
results, namely in what concerns personal interac-
tions and academic acquisitions, expressed through 
the assessment criteria previously established. 

Keywords: Diversity, Inclusive School, Classroom 
Inclusive; Special Needs
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Quadros Interactivos Multimédia: Con-
cepções dos Professores de Matemática 
do Concelho do Barreiro sobre a sua utili-
zação na didática da Matemática.

Orientação: Prof. Doutor Manuel Tavares

Ao fazermos a revisão da literatura, somos 
conduzidos à defi nição de Literacia Informáti-
ca, como sendo o conjunto de conhecimentos, 
competências e atitudes em relação aos compu-
tadores que levam alguém a lidar com confi ança 
com a tecnologia computacional na sua vida di-
ária. Constatámos que o uso, pelos professores 
das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), mostraram ser estes recursos  um meio 
importante para o favorecimento do sucesso 
dos estudantes, mas que os professores ainda 
não as utilizam regularmente em sala de aula 
nem as integram nas suas planifi cações. Porém, 
outros trabalhos de investigação sobre o uso 
das TIC  na sala de aula mostram que, por si 
só,  estas novas tecnologias não têm assegurado 
transformações nas práticas pedagógicas. Desa-
fi am-se, assim, as competências dos professores, 
tornando-se insufi ciente a sua formação inicial 
e apontando-se para a sua formação ao longo 
da carreira profi ssional. Da análise e triangula-
ção dos dados recolhidos nesta pesquisa, veri-
fi cámos existirem constrangimentos ao uso dos 
QIM e observamos questões pertinentes: As 
escolas do 1º ciclo ainda não estão equipadas 

com estes novos recursos nas suas salas de aula 
e os outros graus de ensino não os possuem em 
número sufi ciente. Os docentes consideram que 
a não utilização se deve à ausência de acções de 
formação, à inexistência de applets ou aplicações 
dedicadas de conteúdos específi cos para serem 
usados nos QIM, obrigando-os, inicialmente, a 
um esforço suplementar na preparação de au-
las. As vantagens apontadas por estes actores 
centram-se, essencialmente, na contribuição 
para um ensino mais dinâmico, o possibilitar a 
construção interactiva do conhecimento, contri-
buindo para a criação do gosto pela matemáti-
ca e podendo existir a memória da aula e ser 
colocada pelo professor à disposição dos seus 
alunos, através da Internet. Uma percentagem 
signifi cativa de professores refere que este ins-
trumento pedagógico-didático não contribui 
para a diminuição do insucesso, mas, ao mesmo 
tempo, consideram que os  QIM podem ser um 
meio facilitador da aprendizagem. Um dos as-
pectos positivos desta pesquisa é verifi carmos 
que existe uma grande consciência por parte 
dos professores na necessidade de alteração das 
práticas, no modo como “se pensa a aula” caso 
contrário, a utilização das novas tecnologias não 
tem qualquer sentido. 

P

Interactive Multimedia Whiteboards (IWB): 
View of the mathematics teachers in the 
county of Barreiro concerning its use in the 
teaching of mathematics. 

Through literature revision, we are led to a defi ni-
tion of computer literacy, as being a combination of 
knowledge, skills and attitudes in relation to compu-
ters that allows one to deal with computer technolo-
gy with confi dence on a daily basis.  

 In fact, the use of Information and Communica-
tion Technology (ICT) by teachers are resources pro-
ved to be important as a means of encouragement 
and improvement in the students’ success in educa-
tion, but these are still not used with regularity by the 
teachers nor are they included in the lesson plans. 

 However more research on the use of ICT in the 




