
As crianças com Necessidades Educativas 
Especiais são mal comportadas?
Não. As crianças com necessidades educativas especiais 
podem ter alterações de comportamento, que podem ser 
controlados com intervenção terapêutica e farmacológica.

As crianças com NEE são mal educadas?
Não. São crianças que podem ter dificuldades no ajustamento 
social, que através de intervenção terapêutica.

Uma criança muito ativa  é hiperativa?
Uma criança muito ativa, não é hiperativa.

A criança com défice de atenção  
não quer aprender?
A criança com défice de atenção têm muitas dificuldades 
em estar atenta por exemplo às explicações do professor, 
o que faz pensar que muitas vezes não querem  aprender.

A criança com NEE é agressiva?
A agressividade não está associada a qualquer deficiência e 
pode ser característica de qualquer  criança. É preciso procurar 
as causas do seu comportamento para a poder ajudar.
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A criança com NEE tem menos amigos?
A criança com NEE tem verdadeiros amigos. Os amigos 
acompanham e dão o apoio, se tiverem esse modelo de 
educação.

É difícil dizer não a uma criança com NEE?
Não é Não! Depois de uma explicação oportuna é melhor 
não discutir com a criança e mostrar-se firme.

A criança não sabe falar, não percebe!
Devem experimentar-se outras formas de comunicação 
para além da verbal.

A criança fala pouco.
Deve dar-se uma maior tolerância a uma criança com NEE  
para ter tempo suficiente para se exprimir.

É preguiçoso!
A criança tem consciência das suas dificuldades e para as 
ultrapassar fazem um grande esforço.

A criança com NEE necessita  
de ser trabalhada individualmente?
O trabalho individual é uma ferramenta para o trabalho em 
grupo.

A criança/pessoa com deficiência é muito,  
ou totalmente dependente?
A criança  está  em casa, na escola ou em outros contextos 
que têm como objetivo prepara-la para o ser o mais 
independente possível. A criança deve fazer tudo o que 
puder sozinha e ser ajudada somente se for realmente 
necessário.

Saiba mais em
www.esclerosetuberosa.org.pt

ou através do e-mail
info@esclerosetuberosa.org.pt


