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Nos últimos anos, talvez vinte, as políticas educativas de educação levaram a cabo a tarefa, quase impossível, de integrar 

a quase totalidade de crianças e jovens com limitações significativas no ensino regular. A perspetiva inclusiva enquadra-se 

num movimento de âmbito mundial e tem sido apresentada em documentos das Nações Unidas e da UNESCO. As Nações 

Unidas (1993) afirmam não só a igualdade de direitos para todas as crianças, jovens e adultos com deficiência à educação 

mas também determinam que a educação deve ser garantida em estruturas educativas e em escolas regulares.  

É certo que a Declaração de Salamanca (1994) em muito 

contribuiu para isso, pois segundo ela” As escolas devem 

acolher todas as crianças, independentemente das suas 

condições físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas ou 

outras”. Pelo que se depreende desta citação, é que todas as 

crianças aprendam juntas, sempre que possível, 

independentemente das suas dificuldades e das 

limitações/diferenças que apresentem.  

Este caminho tem-se feito em Portugal, devagar, mas com casos de sucesso conhecidos. Luís Miranda Correia, professor 

Catedrático aposentado da Universidade do Minho, num artigo de opinião publicado no jornal O Público em 15 de abril de 

2018 refere que “ Quanto ao conceito de inclusão, no documento do ME, com a concordância do CNE, ele é entendido 

como um movimento para fundir os dois tipos de educação (regular e especial), inserindo todas as crianças com NEE  nas 

classes regulares (inclusão total). O que não foi entendido pelos “especialistas”, que “fabricaram” ambos os documentos” 

Refere ainda que “a investigação mais recente tem denunciado este posicionamento como “muito pouco sensato”. 

Investigadores de grande nomeada internacional, como Mary Warnock e James Kauffman, chamam a atenção para o facto 

de que a inserção de alunos com NEE, sem exceção, enquanto princípio único, “não se encontra longe de ser uma 

abordagem fundamentalista”, podendo, num grande número de casos, ser prejudicial quanto às aprendizagens desses 

alunos e ao seu futuro”.  

Inclusão não deve nunca confundir-se com 

integração. Na verdade os alunos com 

dificuldades graves já estavam perfeitamente 

integrados nas turmas do ensino regular. A 

inclusão exige que o professor prepare as 

suas aulas de forma diferente (diferenciação 

pedagógica) de modo a que todos participem 

ativamente nos trabalhos/tarefas propostas.  

A Educação Inclusiva procura responder às necessidades de todos os alunos, por isso coloca maiores exigências e novos 

desafios aos agentes educativos. Uma escola inclusiva deverá ter um olhar atento sobre todos os alunos, 

independentemente das suas capacidades cognitivas e/ ou condição física. Tem de criar oportunidades para que todos os 

alunos se sintam integrados e participem ativamente nas atividades escolares, garantindo desta forma os princípios da 

equidade.  
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https://www.facebook.com/criancassespeciais/posts/1927650877485541/


Nesse sentido, é necessário que os professores organizem a sua intervenção pedagógica de acordo com o Desenho 

Universal para a Aprendizagem (DUA), para que o currículo seja acessível a todos os alunos, não esquecendo que deve 

ainda garantir que o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória seja atingido por todos. 

Na abordagem multinível pretende-se uma visão compreensiva, holística e integrada; uma atuação proactiva e 

preventiva; uma orientação para a qualidade e eficácia dos processos e uma estruturação dos processos de tomada de 

decisão em função dos dados obtidos.  Este modelo de intervenção (DUA) está relacionado com práticas de ensino a 

desenvolver juntos dos alunos, centrando-se numa vertente pedagógica, isto é, procura reduzir os fatores de natureza 

pedagógica que poderão dificultar o processo de ensino e de aprendizagem, assegurando assim o acesso, a 

participação e o sucesso de todos os alunos. Assim, vamos ajudar todos os alunos a tornarem-se “Expert Learners”, 

isto é, a serem alunos que definem os seus próprios objetivos de aprendizagem e que monitorizam o seu progresso 

através desses objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Pretende-se que sejam diligentes e sabedores, estratégicos e 

direcionados, bem como motivados e determinados, para que 

possam usufruir de um currículo acessível. Neste sentido, é 

importante que os professores recebam formação sobre esta 

nova abordagem e sejam facilitadores numa escola inclusiva.  

As medidas de suporte á aprendizagem e à inclusão: 

universais, seletivas e adicionais constituem um contínuo 

integrado de intervenções ao serviço de todos os alunos. O 

enfoque das abordagens multinível não se encontra na 

avaliação das aprendizagens, mas na avaliação para a 

aprendizagem.  

Estas abordagens constituem-se como uma alternativa que considera a complexidade, multiplicidade e 

interconetividade entre as dimensões da aprendizagem e do comportamento. A escola inclusiva implica uma mudança 

de paradigma perante a escola e a sua estruturação, desde a importância do trabalho colaborativo, práticas 

pedagógicas diferenciadas, currículos flexíveis, autonomia curricular e opções metodológicas diferentes. A Teoria das 

Inteligências Múltiplas foi estudada por Howard Gardner como um contrapeso para o paradigma de uma inteligência 

única.  

Gardner e seus colegas da prestigiada Universidade de Harvard 

chamaram à atenção de que a inteligência académica não pode ser o 

fator decisivo para determinar a inteligência de uma pessoa.  Deste 

modo, Gardner definiu oito tipos de inteligência que passo a identificar 

com uma pequena definição:  

  Inteligência linguística - a capacidade de dominar a linguagem e 

comunicar com os outros;  

 Inteligência lógico-matemática - capacidade de raciocínio lógico e 

resolução de problemas matemáticos;  
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O modelo de Escola Inclusiva, criado recentemente com a publicação do Decreto – Lei nº 54 de 6 de julho de 2018 

baseia-se no pressuposto de que todos os alunos têm capacidades, estilos e ritmos de aprendizagem diferentes, tal 

como definiu Gardner no seu estudo. O trabalho dos professores é antes de mais perceber o que está aqui em 

causa e mudar o seu paradigma de ensino. Digamos que o aluno deverá ser o construtor do seu conhecimento e o 

professor deverá se um agente facilitador dessa construção. 

 

A escola inclusiva baseia-se em pressupostos muito válidos, tais como: garantia da equidade e igualdade de 

oportunidades, desenvolvimento de projetos e a envolvência de todos os professores, alunos, famílias e 

comunidade, o difícil é colocá-los em prática, mas o caminho faz-se caminhando.  

 Inteligência espacial - a capacidade de observar o 

mundo e os objetos em diferentes perspetivas; 

  Inteligência Musical - algumas áreas do cérebro 

executam funções relacionadas ao desempenho e à 

composição da música; 

 Inteligência corporal e sinestésica – são as 

habilidades motoras do corpo. Inteligência 

intrapessoal – é a inteligência que nos permite 

compreender e controlarmo-nos internamente;  

 Inteligência Interpessoal - A inteligência interpessoal 

é aquela que nos permite ficar conscientes de coisas 

que os nossos sentidos não conseguem captar; 

 Inteligência naturalista - a inteligência naturalista é 

aquela que deteta, diferencia e categoriza as 

questões relacionadas com a natureza . 

https://programaelas.com.br/diferenca-de-equidade-e-igualdade-de-genero/ 

http://www.kfpscoach.com.br/single-post/2016/04/05/inteligenciasmultiplas 

http://www.kfpscoach.com.br/single-post/2016/04/05/inteligenciasmultiplas
http://www.kfpscoach.com.br/single-post/2016/04/05/inteligenciasmultiplas
http://www.kfpscoach.com.br/single-post/2016/04/05/inteligenciasmultiplas


No ano em que a Declaração de Salamanca completa 25 anos, dão-se em Portugal novos passos no 
que concerne à educação especial. O recém-criado Decreto-lei (54/2018) confere um novo 
paradigma educacional. Promove-se, sem precedentes, a educação inclusiva, passando a escola por 
uma renovação conceitual e estabelecendo como base a inclusão. É certo que já o anterior Decreto 
referia a palavra “inclusiva”, pois, no essencial, pretendia-se desenvolver uma ação educativa 
através de estratégias personalizadas e individualizadas “para que todas as crianças superem as 
suas necessidades educativas”. O atual Decreto pretende ir mais longe, uma vez que transfere o 
enfoque das “necessidades educativas especiais” de algumas crianças e jovens para as “medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão”, possibilitando a Todos, o acesso ao currículo e às 
aprendizagens, na sua plenitude. 

A Escola Inclusiva visa, assim, apoiar a educação para Todos; significa que Todos os alunos estão na 
escola a participar, aprender e desenvolver as suas capacidades. 

Neste sentido, podemos compreender a inclusão como um processo em três níveis: presença; 
participação e aquisição de conhecimentos. 

A inclusão, enquanto processo, tem como ponto de partida: identificar e eliminar barreiras e 
promover a educação de alunos em risco de marginalização, exclusão e/ou baixo rendimento. 

A inclusão, como resultado, deve assegurar a presença; a participação e o sucesso escolar – 
“Learning by doing”. Neste sentido, o novo paradigma centra-se nas necessidades de todos os 
alunos e menos nas suas problemáticas, por isso, a personalização da aprendizagem deve ser uma 
realidade. 

Hoje, nas nossas escolas, o trabalho pedagógico tem que ser pautado pelo modo como o professor 
ensina e o modo como o aluno aprende, sendo que cada aluno tem o seu ritmo e este deve ser 
sempre respeitado. Todos os alunos aprendem, temos é que lhes facultar instrumentos para uma 
aprendizagem com sucesso. 

Acabar com a categorização é fundamental para a promoção de valores equitativos, pois a inclusão 
é uma questão de direitos humanos! 

O que se discute agora não é o acesso ao ensino, mas o sucesso de Todos os alunos. 

Há a emergência de uma nova sociedade assente na cooperação, parceria e solidariedade, onde o 
paradigma dominante é “Todos para a Escola e Escola para Todos!”. 
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“…Há um tempo em que é 
preciso abandonar as roupas 
usadas… que já têm a forma 
do nosso corpo!  

Esquecer os nossos caminhos 
que nos levam sempre aos 
mesmos lugares… 

É o tempo da travessia e se 
não ousarmos fazê-la 
ficaremos para sempre à 
margem de nós mesmos…” 

Fernando Pessoa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“O essencial é saber ver, 

Saber ver sem estar a pensar, 

Saber ver quando se vê 

E nem pensar quando se vê 

Nem ver quando se pensa  

Mas isso (triste de nós que 
trazemos a alma vestida!) 

Isso exige um estudo 
profundo, 

Uma aprendizagem de 
desaprender.” 

 

Alberto Caeiro 

  

 

O pensamento e o poema a que faço alusão neste meu relatório 

manifestam, de algum modo, as dúvidas, incertezas, medos e 

angústias dos professores na implementação dos novos normativos 

em vigor, atendendo à necessidade de uma Educação Inclusiva mais 

alargada, ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, à 

implementação da Flexibilidade Curricular e às Aprendizagens 

Essenciais. 

As reflexões que fizemos sobre a Escola Inclusiva foram uma mais-

valia para o meu trabalho individual, tanto a nível pedagógico como 

didático. A troca de ideias entre formandos e formador, feita nas 

sessões, permitiu atualizar-me relativamente aos princípios da 

Escola Inclusiva. Foi sem dúvida um dos momentos mais ricos desta 

ação, em termos de potencialidades. A análise das várias propostas 

de trabalho sugeridas, tornaram-se numa ferramenta muito útil 

para a troca de saberes e experiências entre todos bem como para 

clarificar estratégias e metodologias a adotar posteriormente, em 

sala de aula. A Ação de Formação proporcionou-me uma visão mais 

clara das estratégias de ação a ser aplicadas, bem como das 

competências e atitudes a ter em conta que permitem melhorar a 

minha prática letiva. 

De facto, a necessidade de uma mudança no ensino é sem dúvida 

imperiosa, pois os alunos têm hoje outras exigências que não 

tinham outrora. A escola do século XXI carece de uma metamorfose 

profunda e como tal deve questionar-se sobre as práticas 

educativas que têm vindo a ser implementadas e que se traduzem 

numa elevada percentagem de insucesso escolar. Há então uma 

necessidade urgente de refletir e incrementar uma nova dinâmica 

educativa nas nossas escolas capazes de motivar os alunos, não só 

através das diretrizes constantes nos normativos em vigor, mas 

também através da implementação dos princípios do Desenho 

Universal para a Aprendizagem (DUA).  
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Ao professor do século XXI exige-se um papel mais arrojado, 

dinâmico valorizando a implementação da diferenciação 

pedagógica, tendo por base o Desenho Universal da 

Aprendizagem, no sentido de promover melhores aprendizagens 

atendendo às necessidades e ritmos de aprendizagem de cada 

um. Terá de instituir e implementar outras formas de pensar e 

praticar os conhecimentos, de organizar espaços adequados, 

tempos e modos de agrupar os alunos, de constituir outras 

formas de trabalho pedagógico. Em suma, tem de evoluir para 

uma prática profissional mais autónoma, interativa e 

fundamentalmente colaborativa. As escolas que queremos têm 

de ser mais flexível, muito mais variada para as necessidades de 

cada um, muito mais sensível à diversidade de inteligências, 

ritmos e vontades.  

Na minha prática docente tenho vindo a assistir à resistência de 

uns, ao empenho de outros, às dificuldades na implementação 

dos normativos em vigor, mais propriamente à flexibilização 

curricular, educação inclusiva e abordagem multinível. Sem 

dúvida que há um caminho árduo e longo a percorrer. Só 

ultrapassando preconceitos e barreiras seremos capazes de 

construir uma escola mais adaptada às exigências de hoje.  

Como consideração final tenho a deixar a vontade de continuar. 

Só a atualização frequente e empenhada de formadores e 

formandos possibilitará a mudança de práticas educativas que 

acompanhem as mudanças que a sociedade nos proporciona. A 

consolidação das aprendizagens, a investigação e a vontade (e a 

coragem) de mudar as práticas pedagógicas serão um desafio 

diário.  

“Para cultivar a sabedoria é 

preciso força interior. Sem 

crescimento interno, é difícil 

conquistar a autoconfiança e a 

coragem necessárias. 

Sem elas, nossa vida se complica. 

O impossível torna-se possível 

com a força de vontade”.  

Dalai Lama 

 

Bibliografia 
DGE. 2018. Para uma Educação Inclusiva - Manual de Apoio à Prática; Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE) 
Site e Web-sites 
http://www.dge.mec.pt/noticias/educacao-inclusiva-decreto-lei-no-542018-e-manual-de-apoio-pratica 



Muito se tem falado e escrito sobre educação inclusiva, escola inclusiva e 

sociedade inclusiva, mas compreender e colocar em prática políticas educativas 

que promovam a inclusão, tem sido um caminho longo e nem sempre com as 

melhores respostas.  

A Educação Inclusiva deve ser um espaço para todos, favorecendo a diversidade de 

aprendizagem para todos e atendendo à especificidade de cada um. Um sistema 

educacional só pode ser considerado inclusivo quando abrange a definição ampla 

deste conceito; quando reconhece que todas as crianças podem aprender; quando 

reconhece e respeita diferenças nas crianças: idade, sexo, etnia, língua, 

deficiência/inabilidade, classe social, estado de saúde; quando permite que as 

estruturas, sistemas e metodologias de ensino atendam as necessidades de todas 

as crianças; quando faz parte de uma estratégia mais abrangente de promover 

uma sociedade inclusiva; quando é um processo dinâmico que está em evolução 

constante e quando não é restrito ou limitado por salas de aula numerosas nem 

por falta de recursos humanos e materiais.  

As escolas inclusivas têm como pressuposto de que todos os alunos devem 

aprender juntos, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem. Assim, estas escolas devem orientar as suas práticas no sentido das 

necessidades diversas dos diferentes alunos, adaptando-se aos vários estilos e 

ritmos de aprendizagem, de modo a garantir uma educação para todos, através de 

currículos adequados, de estratégias pedagógicas e da utilização de recursos e de 

cooperação e colaboração com as respetivas comunidades. A Declaração de 

Salamanca, subscrita por grande número de países, entre os quais Portugal, 

afirmava já em 1994 que a escola regular (pública ou privada) deve acolher os 

alunos com necessidades especiais, sendo essa a melhor via para cumprir o 

objetivo de potenciar ao  

máximo as suas capacidades. Sublinhava também a necessidade de que a 

integração fosse acompanhada da prestação de um serviço educativo de 

qualidade. O paradigma da escola inclusiva, consagrado através da aprovação da 

Declaração de Salamanca, invoca a necessidade dos Estados criarem condições e 

de garantirem apoios específicos e adequados para todos os alunos, 

independentemente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais,  

linguísticas ou outras, possam aprender juntos, partilhando os mesmos contextos 

educativos. Reforça que as escolas regulares com uma orientação inclusiva são o 

meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, de construir uma 

sociedade inclusiva e alcançar a educação para todos.  

 Educação  

 

Inclusiva 

 
 Paula Monteiro 

https://www.atenaeditora.com.br/arquivos/ebooks/educacao-inclusiva-
e-contexto-social-questoes-contemporaneas-2 
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Para Zimmmermann e Streider (2010), a educação 

inclusiva deseja compreender e aceitar o outro na 

sua singularidade. Implica mudança de perspetiva 

educacional e abre horizontes para o 

desenvolvimento de sociedades inclusivas.  

O Decreto – Lei 54/2018, de 6 de julho, vem reforçar 

o direito de cada um dos alunos a uma educação 

adequada às suas potencialidades, expetativas e 

necessidades, num conjunto de respostas planeadas 

no âmbito de um projeto educativo comum e plural 

que proporcione a participação e o sentido de 

pertença em verdadeiras condições de equidade.   

Este curso de formação permitiu, que na sua 

generalidade, os formandos, ficassem mais  sensíveis 

às mudanças preconizadas no novo quadro legal e 

aos seus princípios orientadores para a inclusão 

escolar. A análise da legislação transversal e de 

documentos orientadores aí entrosados, 

nomeadamente o decreto-lei 55/2018 e o perfil do 

aluno à saída da escolaridade obrigatória, o 

enquadramento conceptual e legal do próprio 

documento (decreto-lei 54/2018), a intervenção 

multinível e o Desenho Universal da Aprendizagem, 

as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, o 

papel do professor de educação especial, o papel das 

equipas multidisciplinares, a implementação e 

dinamização dos centros de apoio à aprendizagem e 

a avaliação como entidade indissociável da 

Aprendizagem foram alguns dos temas debatidos e 

refletidos no decorrer deste curso de formação. Os 

conteúdos abordados foram de suma importância.   

Após uma análise da minha participação nesta ação 

de formação, poderei afirmar que resultou, para 

mim, uma mais-valia. Foi uma formação muito bem 

dinamizada pelo formador, que de forma clara e 

dinâmica transmitiu toda a informação, levando os 

formandos a serem elementos ativos e interventivos 

no debate dos conteúdos abordados. Coexistiu uma 

partilha de saberes adquiridos, de dúvidas e 

diversidade de opiniões. As estratégias utilizadas 

foram adequadas tanto em termos de seleção como 

de implementação, com o necessário equilíbrio entre 

a componente prática e teórica, apresentando 

também alguns vídeos que contribuíram para que a 

formação se tornasse mais interessante. De uma 

forma geral considero que o curso de formação foi 

bem-sucedido, forneceu-me bases imprescindíveis 

para trabalhar de forma adequada com os alunos 

numa Escola que se pretende inclusiva nas suas 

práticas e equitativa nos seus princípios.   

Concluindo, a educação inclusiva envolve um 

repensar radical da política e da prática pedagógica 

de uma escola, tendo como missão a ética, a justiça e 

os direitos humanos. Ainda existem muitas arestas 

por limar para que a educação seja deveras inclusiva, 

ainda é necessário clarificar o papel do docente da 

educação especial enquanto profissional com papel 

determinante no apoio aos docentes da turma e da 

disciplina, para a melhoria das condições de 

equidade, designadamente ao nível organizativo, de 

ensino e de aprendizagem.  
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É relevante destacar que uma educação numa perspetiva inclusiva não acontece nas escolas de uma hora 

para outra, de forma imediata, e sim, de maneira lenta, devido aos desafios enfrentados pelos professores e 

pela escola em geral, ocasionando assim, um repensar contínuo sobre o trabalho pedagógico desenvolvido. 

Uma escola caraterizada como inclusiva precisa refletir constantemente sobre as perspetivas e necessidades 

de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, o ambiente educacional necessita estar adequado tanto física 

quanto pedagogicamente, para que os aprendizes possam ampliar as suas capacidades conforme suas 

limitações. É essencial um olhar crítico do professor ao espaço educacional inclusivo, pois a aquisição de 

conhecimentos não depende apenas do esforço do educando, criança ou adolescente que apresenta ritmos 

diferentes de aprendizagem. Mas, é abundante que além de um espaço físico e metodológico o aluno seja 

acompanhado por outros profissionais de instância clínica como psicólogos, terapeutas e assistentes sociais, 

caso necessário, para alcançar uma aprendizagem ainda mais significativa e necessária ao indivíduo para seu 

desenvolvimento social e profissional.  

Educar não é escolher o público-alvo, é procurar recursos para lidar com uma sala heterogênea, pois os seres 

humanos são valorizados pelas diferenças e habilidades distintas e não por agir e por terem todos 

comportamentos semelhantes.  

É um facto que todo ser humano tem direito a uma educação de qualidade, entretanto, o grande desafio é 

contribuir para a efetivação e formação de uma escola padrão de qualidade e inclusiva para todos. Porque 

Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam 

determinada sociedade. Assim, esta ação permite que todos tenham o direito de integrar e participar das 

várias dimensões de seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo discriminação e preconceito.  
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Na ação de formação com o tema “Para o desenvolvimento de uma escola inclusiva” fez-se uma reflexão quer a 

nível individual quer em grupo, de assuntos como integração, inclusão, práticas de inclusão, formação de professores 

numa perspetiva de educação inclusiva, competências de avaliação da aprendizagem, articulação pedagógica, 

enquadramento concetual da educação inclusiva, desenho universal para a aprendizagem, trabalho em equipa 

multidisciplinar, medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e intervenção multinível. 

Todos estes temas foram muito uteis para a melhor compreensão do processo educativo entendido como um 

processo social, onde todas as crianças, com deficiência ou distúrbio de aprendizagem tenham direito a uma escolaridade 

o mais próximo possível do normal numa modalidade de ensino para todos “alunos com deficiência ou não”, tendo a 

oportunidade de conviverem, participarem e apreenderem juntos. Todos os alunos têm potencialidades que quando 

exploradas podem trazer benefícios a todos. Considerando uma deficiência como mais uma característica entre outras 

tantas que os nossos alunos têm, o professor tem que saber distinguir as diferentes capacidades, procurando encontrar 

formas adequadas para transmitir o conhecimento e avaliar alunos dentro das suas possibilidades. O objeivo é eliminar 

obstáculos que limitam a aprendizagem e a participação discente no processo educativo.  

No que respeita à avaliação é fundamental avaliar acriança em termos comportamentais e de realização 

“desenvolvimento académico e as capacidades, aptidões, interesses e experiências”, de interpretar os dados recolhidos ao 

invés de recorrer a uma avaliação estandardizada. Os alunos podem necessitar de apoio de serviços de educação especial 

durante todo ou parte do seu percurso escolar, de forma a facilitar o seu desenvolvimento académico, pessoal e socio 

emocional. A articulação pedagógica do Professor da Educação Regular com o professor de Educação Especial e com 

colaboração dos pais tem que ser constante e representa um dos caminhos mais eficientes para o desenvolvimento da 

educação inclusiva. 

 
 Mário Praça 
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Educação 

Inclusiva 
 

Cristina Alves 

O objetivo desta formação era interpretar e analisar o 

decreto-lei 54/2018 de 6 de julho e, sobretudo, abordar a 

prática desta lei. Como docentes do ensino regular, 

percebemos que o nosso papel se tornou mais 

preponderante neste campo e, por isso, era urgente adequar 

estratégias e meios para aplicar utilizarmos esse recurso 

legal. 

  

Com este decreto-lei o conceito de Necessidades Educativas 

Especiais desaparece e a Inclusão é o conceito que dá conta 

da existência de um universo de alunos com características 

muito diversas, com a necessidade de a escola garantir que 

todos tenham igualdade de oportunidades e condições de 

aprendizagem que se adaptem aos seus perfis individuais, de 

forma a que permita a participação ativa de todos. A 

comunidade educativa, com a colaboração de toda a 

sociedade envolvente, tem como obrigação “Respeitar e 

encorajar a aprender até ao limite das suas capacidades.”, 

como afirma Correia, 2003. Este decreto-lei coloca o enfoque 

nas respostas educativas e não na categorização dos alunos. 

Perspetiva, ainda, a mobilização, de forma complementar, 

sempre que necessário e adequado, de recursos da saúde, do 

emprego, de formação profissional e da segurança social. 

A lei prevê três tipos de medidas: as universais, das quais 

pode beneficiar qualquer aluno; as seletivas, para os alunos 

com dificuldades não suprimidas pelas medidas universais; e 

as adicionais, para alunos com acentuadas e persistentes 

dificuldades ao nível comunicação, interação, cognição ou 

aprendizagem. As medidas universais permitem: a 

diferenciação pedagógica; acomodações curriculares; 

enriquecimento curricular; promoção do comportamento 

pro-social em contexto educativo dentro e fora da sala de 

aula; a intervenção com foco académico ou comportamental 

em pequenos grupos. As medidas seletivas permitem 

percursos curriculares diferenciados; adaptações curriculares 

não significativas; apoio psicopedagógico; antecipação e o 

reforço das aprendizagens e apoio tutorial. Finalmente, as 

medidas adicionais preveem: a frequência do ano de 

escolaridade por disciplinas; adaptações curriculares 

significativas; plano individual de transição; 

desenvolvimento de metodologias e estratégias de 

ensino  estruturado, e desenvolvimento de competências 

de autonomia pessoal e social. A referenciação do aluno 

poderá ser feita  pelos pais ou encarregados de 

educação, pelos serviços de intervenção precoce,  

docentes ou  outros técnicos, ou serviços que intervêm 

com a criança ou aluno, e deverá conter  a explicitação 

das razões que levam à necessidade de medidas de 

suporte, acompanhada de documentação considerada 

relevante. Num prazo de cinco dias, o diretor solicita à 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, 

constituída por um dos docentes que coadjuva o diretor, 

um docente de educação especial; três membros do 

Conselho Pedagógico com funções de coordenação 

pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino, e 

um psicólogo, como membros permanentes; e, como 

elementos variáveis, o docente titular/diretor de turma 

do aluno, outros docentes do aluno, técnicos do CRI, e 

outros técnicos que intervêm com o aluno, que faça a 

avaliação do aluno. Se a EMAEI decidir pelas Medidas 

Universais o processo é devolvido ao diretor. Caso seja 

necessário implementar medidas seletivas ou adicionais, 

então, é elaborado um Relatório Técnico-Pedagógico 

(RTP) e, também, para alunos com medidas adicionais, 

um Plano Educativo Individual (PEI). Para estes últimos, 

três anos antes de completarem a escolaridade 

obrigatória, deverá ser elaborado um Plano Individual de 

Transição (PIT).  
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A aplicação das medidas do decreto-lei número 54/ 2018, de 6 de julho 

requer a articulação com os documentos: Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, Autonomia e Flexibilidade Curricular e 

Aprendizagens Essenciais. A abordagem requerida é multinível, com enfoque 

nas intervenções de carácter universal, dirigidas a todos e da 

responsabilidade de todos. Existem medidas de gestão pedagógica e outras 

de gestão curricular onde se enquadram as acomodações curriculares e 

adequações curriculares não significativas e significativas. Como tal, os 

estabelecimentos de ensino deverão realizar um desenho curricular de 

acordo com o que é o seu desafio: diversidade de alunos, as suas 

necessidades de aprendizagem, background educacional e cultural, 

preferências e perfis de aprendizagem que correspondam à necessidade de 

preconizar uma educação inclusiva e efetiva para todos. Deve-se preconizar 

uma intervenção atempada e contínua, dando especial relevância à dimensão 

pedagógica e curricular, fazendo também a avaliação contínua das 

aprendizagens para reorganizar e adaptar o processo, caso seja necessário.  

Esta ação foi positiva e adequada ao contexto letivo. Os alunos apresentam 

perfis muito diversificados, não só necessidades de caráter permanente, 

como outras que não tinham enquadramento legal, por isso, foi importante 

para a apropriação de abordagens e estratégias que respondessem a esta 

diversidade de casos. 

Em jeito de conclusão, considero que as minhas expectativas foram 

alcançadas. Ao longo da formação fomos apreendendo o conceito de 

Educação Inclusiva e a importância do trabalho em equipa para que seja dada 

a todos a oportunidade de alcançar os conhecimentos, capacidades e atitudes 

que resultem nas competências preconizadas no perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória.  
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Para o desenvolvimento de uma escola inclusiva 
  

 Teresa de Fátima Seixas  

Para a construção do conhecimento, o professor tem que ser reflexivo e 

adaptável sendo, de todo pertinente, a colaboração com outros 

profissionais, particularmente dos que lidam diretamente com os alunos, 

de forma a partilharem-se experiências e sugerirem-se estratégias que 

edifiquem um processo de ensino-aprendizagem positivo e equilibrado, 

levando ao desenvolvimento integral dos alunos, bem como dos seus 

diferentes saberes e culturas, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento de uma escola inclusiva. A inclusão surge com a 

Declaração de Salamanca, UNESCO, onde, de 7 a 10 de Julho de 1994, se 

assumiu o compromisso e se reconheceu mundialmente a necessidade e 

a urgência de garantir a educação para as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educativas especiais no quadro do sistema regular de 

educação. O Ministério de Educação tem criado, nos últimos tempos, 

diversas orientações e projetos de forma a construir uma escola 

inclusiva, procurando responder às necessidades de todos os seus 

alunos. Uma escola de Todos e para Todos! Assim, a publicação do 

Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, vem no sentido de fornecer 

oportunidades de aprendizagens efetivas e inclusivas para Todos. Pode 

ler-se no n. º1 do art.º 1.º “estabelece os princípios e as normas que 

garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à 

diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um 

dos alunos, através do aumento da participação nos processos de 

aprendizagem e na vida da comunidade educativa”. Ora, uma escola 

inclusiva pressupõe uma grande abrangência e visão holística, pelo que 

deverá ser proporcionado um conjunto de respostas planeadas no 

âmbito de um projeto educativo comum e plural, que proporcione a 

participação e o sentido de pertença em verdadeiras condições de 

equidade. Paralelamente a este decreto e de forma a garantir o exposto 

acima, deve-se considerar um conjunto alargado de normativos que se 

fundem e interligam, permitindo uma abordagem claramente inclusiva, 

criando oportunidades para o sistema educativo, para as escolas e suas 

lideranças, professores e respetivos alunos. São eles, o perfil do aluno à 

saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais, a 

autonomia e flexibilidade curricular, o currículo do ensino básico e 

secundário, a avaliação e a promoção do sucesso escolar.  
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 “Uma escola 

inclusiva é uma 

escola onde toda a 

criança é 

respeitada e 

encorajada a 

aprender até ao 

limite das suas 

capacidades.” 

 (Correia, 2003)  



O Decreto-Lei supramencionado apresenta um 

conjunto de princípios, práticas e condições de 

operacionalização da escola inclusiva que resultam de 

opções metodológicas, nomeadamente a abordagem 

multinível e o Desenho Universal para a Aprendizagem 

(DUA). Aabordagem multinível entende-se como um 

modelo compreensivo de ação, de âmbito educativo 

de escola, que se orienta para o sucesso de todos e de 

cada um dos alunos, através da organização de um 

conjunto integrado de medidas de suporte à 

aprendizagem. O Desenho Universal para a 

Aprendizagem apresenta-se como um modelo 

estruturante e orientador na construção de ambientes 

de aprendizagem acessíveis e efetivos para todos, 

sendo uma ferramenta essencial na planificação da 

ação em sala de aula. Relativamente a outros, 

apresentados anteriormente, este Decreto-Lei 

abandona os sistemas de categorização de alunos, 

incluindo a “categoria” necessidades educativas 

especiais, assim como o modelo de legislação especial 

para alunos especiais, estabelecendo um continuum 

de respostas para todos os alunos. É ainda de 

sublinhar que coloca o enfoque nas respostas 

educativas e não em categorias de alunos e perspetiva 

a mobilização de recursos, de forma complementar, 

sempre que necessário e adequado. Na sequência da 

caracterização anterior, o referido documento introduz 

as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

como forma de garantir a todos os alunos a equidade e 

igualdade de oportunidades de acesso ao currículo, de 

frequência e de progressão no sistema educativo, 

independentemente das modalidades e percursos de 

educação e formação.  As medidas são organizadas em 

três níveis de intervenção, a saber: universais, seletivas 

e adicionais (figura 1). A mobilização das medidas é 

decidida ao longo do percurso escolar do aluno, de 

acordo com as necessidades que for manifestando.  
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A decisão quanto à necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão compete à equipa multidisciplinar, 

estrutura organizacional introduzida pelo novo Decreto-Lei.   

A equipa multidisciplinar constitui um recurso organizacional 

específico de apoio à aprendizagem, composta por elementos 

permanentes e variáveis, tendo em vista uma leitura alargada, 

integrada e participada de todos os intervenientes no processo 

educativo. A esta equipa é atribuída um conjunto funções e 

competências de apoio à operacionalização da escola inclusiva, 

sendo um elemento fulcral na dinamização de todo o processo.   

Neste modelo de escola inclusiva, para além da equipa 

multidisciplinar, existem diversos recursos organizacionais 

específicos de apoio à aprendizagem e inclusão, tais como: escolas 

de referência no domínio da visão; escolas de referência para a 

educação bilingue; escolas de referência para a intervenção 

precoce; centros de recursos de tecnologias de informação e 

comunicação para a educação especial, todos estes já de 

continuidade. O centro de apoio à aprendizagem (CAA) agrega os 

modelos de unidades especializadas e de ensino estruturado, 

constituindo uma estrutura agregadora dos recursos humanos e 

materiais, dos saberes e competências da escola. 
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 Expectativas iniciais  

 

Confrontada com a possibilidade de frequentar a ação de formação fui, automaticamente, assaltada por turbilhão 

de pensamentos, nem todos eles agradáveis, pois quem abraça com dedicação a função de ensinar vê-se 

“sufocado” por um sem fim de tarefas que limitam o tempo disponível para a tão importante preparação de aulas. 

De igual modo ter que de permanecer cerca de 13 horas consecutivas no edifício escolar, seguindo-se uma viagem 

de 50 minutos até ao “lar, doce lar”, para atender a esta ação, afigurava-se cansativo.  

Não obstante os pensamentos menos agradáveis, outros há que nos acabam por seduzir, particularmente o admitir 

que sempre podemos aprender com os outros para melhor ajudar os nossos alunos. Desta forma, aquando da 

inscrição na referida ação, as minhas expectativas radicaram num pressuposto, o acreditar que iria aprender com o 

formador e com os restantes formandos, numa dinâmica que permitisse a harmonia entre a teoria e a prática, 

perspetivando o aperfeiçoamento da relação sócio-afetiva e pedagógico-didática no contexto da sala de aula.  

Como alguém disse: “A distância entre os sonhos e a realidade chama-se ação”, pelo que, cabe a cada um de nós, 

todos nós, em todas as escolas, desatar os nós que nos atam, encarando esta Ação de Formação, como uma 

oportunidade, um passo, para mais facilmente o conseguirmos. Foi sempre meu desejo e mesmo esperança que, 

no final, pudesse dizer: Valeu a pena! Aprendi 

Reflexão 

 

i. “Como garantir que todos os alunos têm 

oportunidades de aprendizagem?”  

ii.  “Como é que a escola e os professores podem 

atender em simultâneo às necessidades de todos e de 

cada um dos alunos?”  

iii. “Quais as condições necessárias à inclusão, 

participação e aprendizagem de todos e de cada um?”  

Estas questões obrigam-nos a refletir e a pôr em causa 

determinadas perspetivas, opiniões, metodologias de 

trabalho, leituras das diferentes realidades com que somos 

confrontados diariamente, enquanto docentes.  

 

A partilha de opiniões e de diferentes perspetivas de análise, foi, sem dúvida, uma mais-valia para o trabalho 

desenvolvido. Concretamente nesta formação refletimos sobre a “inclusão”. Da partilha de ideias, permitida pelas 

múltiplas e complementares perspetivas de análise, resulta o consenso de que a “inclusão” é um processo complexo e 

exigente. Efetivamente, concretizar “o quê?”, “o porquê?” e “o como?” da inclusão não é tarefa fácil.  
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Considerações finais  

 

Com a introdução deste Decreto-Lei pretende-se uma colaboração entre todos os intervenientes (escola, 

comunidade e família) de forma que a educação seja um direito efetivo de Todos e não um privilégio de alguns.  

Quando se trabalha com o ser humano não há respostas únicas. No entanto, essa deve ser apenas uma 

consideração no âmbito da minha intervenção e nunca um constrangimento. Desde que se observem resultados 

positivos, ainda que não sejam os desejáveis, já valeu o esforço. E é essa a perspetiva que, no meu entender, se 

deve adotar. Valorizar o que existe!  

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/planejamento-colaborativo-ferramenta-para-professores-futuro/ 



 

O presente relatório insurge-se como documento final adutor da reflexão resultante da minha participação no curso de 

formação “Para o desenvolvimento de uma escola inclusiva”, tema em discussão a nível mundial que aborda uma nova 

conceção de modelo educativo e de escola em si.  

Sendo docente de Educação Especial foram essencialmente duas as motivações que me levaram a inscrever nesta 

formação: a primeira consistiu no efetivar da minha necessidade pessoal em acrescentar algo mais à minha formação 

profissional através da procura de informação, neste caso  sobre as mudanças preconizadas pelo enquadramento legal 

do Decreto-lei 54/2018 de 6 de julho; a segunda prendeu-se com o facto de percecionar com a frequência da formação 

possibilidades de interação, de reflexão conjunta e partilha, quer com o formador, quer com colegas de formação, 

resultantes na melhoria do meu desempenho profissional para intervir como docente mobilizadora de práticas 

propícias ao desenvolvimento de uma verdadeira escola inclusiva. 

A formação foi iniciada com a apresentação dos objetivos e dos conteúdos a desenvolver e, em ponderação reflexiva 

de grupo, foi efetuada a desconstrução semântica das palavras “inclusão” e “integração” no domínio da educação. As 

conclusões resultantes permitiram compreender a analogia e diferenciação destes conceitos, aspeto preponderante 

para a abordagem da temática “Educação Inclusiva” e fundamentais ao propósito da formação, sendo a definição de 

inclusão da UNESCO (2009) extremamente elucidativa neste sentido 

A inclusão é entendida como um processo para responder à diversidade das necessidades de todas as crianças, jovens 

e adultos, aumentando a participação nas aprendizagens, nas culturas e nas comunidades, reduzindo e eliminando a 

exclusão da educação ou dentro desta. (p.7). 

A abordagem dos conteúdos, bem como o desenvolvimento dos objetivos e de temas transversais pertinentes à 

formação, foram assegurados na íntegra por etapas, respeitando-se um processo gradual de reflexão sistemática 

conjunta e individual, sendo permitido o alcance dos objetivos definidos. 

 

Educação 

  

Inclusiva 
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No decurso das sessões, foi apresentada informação pertinente e 

verificou-se uma exposição de documentação fundamentada e 

multimodal, que fomentou o envolvimento na análise dos 

conteúdos e nos momentos de partilha, possibilitando 

conjuntamente momentos de reflexão de maior circunspeção. 

Esta abordagem permitiu ainda uma apropriação e familiarização 

com princípios e conceitos no âmbito da Educação Inclusiva, um 

maior conhecimento no domínio das medidas da política 

educativa vigente, dos documentos orientadores e do quadro 

legislativo atual. Por conseguinte, foi realizada a análise do 

enquadramento socio histórico, concetual e legal do Decreto-lei 

54/2018 de 6 de julho, a exploração do Desenho Universal para a 

Aprendizagem (DUA) e da intervenção multinível, da 

determinação da necessidade de mobilização de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, da constituição e dos 

procedimentos das equipas multidisciplinares de apoio à 

Educação Inclusiva, do papel do professor de educação especial, 

da implementação e dinamização do Centro de Apoio à 

Aprendizagem, do papel do professor enquanto docente da 

disciplina e titular/diretor de turma e ainda da importância da 

avaliação da aprendizagem. Foi estabelecida, a par desta análise, 

a relação contextual transversal da legislação relativa ao Decreto-

lei 55/2018 de 6 de julho e às Aprendizagens Essenciais em 

articulação ao documento Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória – base comum de referência do denominador 

curricular comum. 

Foram intercalados igualmente momentos de trabalho prático 

em pequeno grupo. Foi solicitada a identificação da 

concetualização e operacionalização de medidas educativas 

numa perspetiva de abordagem multinível; foram apresentadas 

simulações de situações/atividades de ensino para seleção e 

atribuição de múltiplos modos de apresentação, de ação e de 

envolvimento, focados na aplicação dos princípios do DUA, e 

foram requeridas reflexões críticas de documentos diversos 

sobre planificações e práticas pedagógicas com princípios 

subjacentes também ao DUA, nomeadamente com enfase em 

respostas educativas à diversidade. Os trabalhos foram 

posteriormente apresentados e as temáticas subjacentes 

debatidas em plenário, bem como partilhadas as considerações 

finais.  

Resultante de todo este processo de reflexão e 

partilha, entre formador e formandos, reconheceu-se 

a complexidade e exigência da implementação de 

modelos multinível, as limitações na gestão do 

currículo por oposição às limitações dos alunos e das 

suas famílias e a necessidade de se mudarem e 

modelarem práticas pedagógicas centradas não 

somente nas dificuldades mas particularmente nas 

potencialidades e interesses dos alunos dos tempos 

atuais. Ficou explícito também a necessidade dos 

docentes executarem, através de um trabalho 

cooperativo e colaborativo mais intenso, abordagens 

de ensino e de aprendizagem flexíveis, sem alterar o 

nível de desafio para os alunos, tão-só personalizadas 

e ajustada às necessidades de todos e de cada aluno 

em particular, através da identificação e remoção de 

barreiras dos métodos de ensino e materiais 

curriculares, de modo a maximizar as oportunidades 

de aprendizagem, a qualidade das próprias 

aprendizagens e levar os alunos a realizar o maior 

número de aprendizagens possíveis. 
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Refletindo sobre a minha participação no curso de formação, posso afirmar que na realização das atividades práticas, 

em pequeno grupo, colaborei de forma muito empenhada e ativa, num espírito de cooperação e partilha, na 

concretização das atividades propostas, realizando-as com o devido rigor e fundamento científico-pedagógico, bem 

como na sua posterior exposição ao grande grupo. Relativamente às reflexões coletivas em plenário, intervim de 

forma oportuna e adequada, sempre que entendi necessário ou quando solicitada, contribuindo para a devida 

prossecução da análise e observação conjunta dos assuntos abordados.  

O curso de formação coadunou-se às minhas expectativas e todo o trabalho desenvolvido, bem como o intercâmbio 

de saberes e a troca de experiências, permitiu-me, enquanto docente de educação especial –  “agente articulador”, 

alargar conhecimentos e perspetivas na aplicação de planos de atuação, na diversificação de metodologias e de 

estratégias, atuação direcionada para os princípios de integração e inclusão e  propulsionadora do envolvimento e 

desenvolvimento pleno e equitativo  ( participação/ aprendizagens/ desenvolvimento de potencialidades) de todos os 

alunos mediante  as suas diferenças e limitações individuais. Concluo convicta de que o curso de formação resultou 

numa mais-valia para o meu enriquecimento pessoal e profissional e permitir-me-á mobilizar conhecimentos que 

utilizarei em prol do apoio aos colegas e demais profissionais do Agrupamento e obviamente em benefício dos alunos 

e das suas famílias.   

http://www.cfaemarco-cinfaes.net/uploads/2017/10/diferencia%C3%A7%C3%A3o-pedag-300x209.png 
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A Declaração de Salamanca, subscrita em 1994 por grande número 

de países, entre os quais Portugal, já afirmava que a escola regular, 

quer pública quer privada deve acolher os alunos com necessidades 

especiais, sendo essa a melhor via para cumprir o objetivo de 

potenciar ao máximo as suas capacidades.  

Inclusão é um processo que visa apoiar a Educação para Todos e 

para cada criança no Mundo (Ainscow & Ferreira, 2003, citado em 

Rodrigues, 2003), permitindo encarar a escola como um espaço 

onde todas as crianças e jovens têm lugar para aprender e adquirir 

conhecimento e para desenvolver-se enquanto pessoa.  

A inclusão visa que todas as crianças e alunos tenham uma resposta 

educativa num ambiente regular que lhes proporcione o 

desenvolvimento das suas capacidades. 

Como atender - Escola e Professor – em simultâneo às necessidades 

de todos e de cada um dos alunos é um desafio que o Estado e a 

Comunidade Escolar se preocupam.  

Dada a importância deste tema, teve lugar na Escola Básica e 

Secundária de Vale de Ovil- em Baião, uma acção de formação 

subordinada ao tema “O Desenvolvimento de uma Escola Inclusiva”. 

 Esta formação permitir-me-á ampliar os meus conhecimentos, 

saber e descobrir o processo de inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais em escolas e turmas de ensino 

regular, os comportamentos e práticas educativas a adoptar, bem 

como conhecer a legislação que enquadra a Educação Inclusiva. 

Numa sociedade onde todos temos direitos e deveres de vida cívica 

e democrática, a escola é, em meu entender, um dos locais mais 

apropriados, para a implementação de uma filosofia Inclusiva. 

 

“A inclusão 
pressupõe que 

todas as crianças e 
alunos tenham 
uma resposta 

educativa num 
ambiente regular 

que lhes 
proporcione o 

desenvolvimento 
das suas 

capacidades - 
princípio 

consagrado na 
Declaração de 

Salamanca 
(UNESCO, 1994)”. 

http://educacaofisicanagrandefloripa.blogspot.com/2013/02
/declaracao-de-salamanca.html 
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Ao longo desta formação foram debatidas diversas situações acerca do tema, colocando-se perguntas e 

obtendo-se respostas, lançando desafios para pensar. 

A criança com necessidades educativas tem o direito de ser educada num ambiente regular, onde a escola 

proceda às modificações apropriadas e adequadas no processo de ensino/aprendizagem, no sentido de 

encontrar resposta para um dos direitos fundamentais que todas as crianças têm - o direito a uma educação 

igual e de qualidade - que atente nas suas necessidades e características. 

Para que o processo de inclusão seja eficaz, concretizado, necessário se impõe um conjunto de alterações a nível 

do processo ensino-aprendizagem, mas requer também que se forneçam às escolas tanto recursos materiais 

como humanos que permitam responder às necessidades dos alunos e criar uma educação de qualidade para 

todos. 

Paralelamente a esta formação, importa criar momentos de partilha e reflexão sobre a temática, divulgando 

boas práticas, apurando necessidades e criando condições para trilhar novos caminhos que conduzam às 

mudanças pretendidas. 

O Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de Julho estabelece o novo regime jurídico da educação inclusiva em Portugal. 

Esta “nova escola pública” preconizada na lei é uma escola centrada mais no aluno, destinada a abraçar a 

diversidade que atualmente a caracteriza. Com esta Lei, pretendeu-se criar medidas e procedimentos mais 

atuais, dirigidos à promoção da equidade e do sucesso educativo de todos, “chegando a todos os alunos e aos 

contextos das suas vidas, com medidas universais, seletivas ou adicionais de gestão curricular”. 

Os Professores devem identificar e interpretarem os problemas educativos, intervir face às diferenças entre os 

alunos de uma mesma turma e procurarem soluções. Além da formação específica no domínio dos 

conhecimentos da sua área de docência, os Professores devem ser capazes de adequar as estratégias de ensino 

às diferenças individuais dos seus alunos. 

Nas diversas sessões que integraram esta acção de formação foram realizadas diferentes atividades e exercícios 

práticos em grupo que facilitaram a aprendizagem e um melhor conhecimento dos conteúdos teóricos tratados, 

tendo sido partilhadas diferentes experiências entre os diversos intervenientes. Foram debatidas as diversas 

medidas inclusivas e analisadas diversas situações em aula, sugerindo-se estratégias de ensino. 
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A ação permitiu alcançar os conceitos e as exigências de uma escola inclusiva, 

confrontando-se contudo os professores, devido, nomeadamente, ao elevado 

número de alunos na escola, com sérias dificuldades em conciliar o cumprimento 

dos programas educativos e responder, ao mesmo tempo, às necessidades de cada 

um de forma a promover o seu êxito. O ideal seria fornecer uma aprendizagem 

individualizada.  

Para o sucesso de uma escola inclusiva é fundamental e imperativo um ambiente 

de sala de aula que aceite as diferenças; que garanta que todos os alunos têm 

pontos fortes e que podem ser usados na sua aprendizagem; que reconheça que 

por vezes o trabalho tem que ser diferente para ser justo; criar sentimentos de 

competência pessoal e de confiança na aprendizagem; incentivar a exploração dos 

diversos interesses e preferências de aprendizagem de cada aluno e encorajar o 

aluno no seu espirito criativo, valorizando o trabalho de cada um. Desta forma 

assume um papel imprescindível o professor sendo indispensável prepará-lo para o 

seu desenvolvimento profissional e para a implementação de uma educação 

inclusiva nas escolas, garantindo, assim, respostas educativas adaptadas ao alunos. 
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“Nada ou ninguém é 
mais importante 

para a melhoria da 
escola que um 

professor; a 
mudança 

educacional 
depende do que os 
professores fazem e 

pensam” 

   (cit. por Rodrigues, 2001, p.115) 

“Educação é mais do 

que preparar os 

alunos para ganhar a 

vida, embora isso 

seja importante. É 

prepará-los para 

construir uma vida.” 

 

Fink (2008) 

https://educarcomtalento.com/2016/04/07/u
m-professor-do-sec-xxi/ 
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“Compromisso com a 

Inclusão" 

 
Excelentes sessões de 

esclarecimento com Dra. Conceição 
Menino 
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