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1. Reconhecimentos 
 

Este documento foi escrito com o apoio do programa de financiamento Erasmus+ sob contrato 
de subvenção 2017-3338/001-001 

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um 
endosso ao seu conteúdo, o que reflete apenas as opiniões dos autores. A 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito 

das informações nele contidas. 

As contribuições dos parceiros do projeto "Promover atitudes positivas e políticas baseadas 
em evidências para a educação inclusiva" para a criação deste documento são reconhecidas 
com gratidão. 

Autor do Capítulo:  

Rachel Vaughan, European Association of Service providers for Persons with Disabilities  

Timothy Ghilain, European Association of Service providers for Persons with Disabilities 

 

Este capítulo foi traduzido e localizado por C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o 
Cidadão com Deficiência, C.R.L. 

Os outros produtos desenvolvidos no âmbito do projeto IE+ podem ser encontradas na página 
do projeto: www.easpd.eu/en/content/promoting-inclusive-education 
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2. Introdução 
 
O ambiente de uma escola pode ser definido de forma geral como as instalações existentes, as 
salas de aula, o apoio escolar, as políticas, as práticas e as atividades. Juntos, estes elementos 
criam um ambiente ou uma atmosfera que influenciará a forma como os alunos, os professores, 
os pais e outros interessados interagem com a escola. Para uma escola totalmente inclusiva, é 
crucial que todos os aspetos do ambiente escolar apoiem a inclusão. 

3. No início está a Visão 
 

A visão da escola é uma afirmação clara do caminho que uma escola está a traçar, fornecendo 
um roteiro para a direção da escola e um quadro de referência para oferecer aos alunos a melhor 
educação possível (TESS-Índia, 2017, p. 2 [96]).  Uma visão comum pode unificar as partes 
interessadas de uma escola, permitindo-lhes trabalhar para o benefício dos alunos (TESS-Índia, 
2017, p. 2 [96]). 

O desenvolvimento de uma visão é uma parte importante da liderança escolar efetiva (TESS-
India, 2017, p. 2 [96]). No seu quadro de referência, a visão de uma escola deverá: 

- Fornecer as prioridades para todos os aspetos da vida organizacional;  
- Definir o planeamento e o desenvolvimento das suas políticas; 
- Clarificar e priorizar o trabalho individual. 
- Apoiar a construção de valores partilhados e desenvolver uma linguagem comum, 

protegendo assim o alinhamento e a comunicação efetiva. 
- Organizar a forma de articulação com parceiros externos.   

 

A visão escolar reflete o contexto único de cada escola, mas também reflete fatores e influências 
mais amplas, como o contexto da comunidade local, região e país (TESS-India, 2017, p. 2 [96]). 
É crucial que a visão de uma escola una as partes interessadas em torno da jornada da escola 
para a inclusão. Incluir as partes interessadas no desenvolvimento da visão de uma escola é a 
melhor forma de garantir que se apoia o desenvolvimento da escola e realização de sua visão 
(Agência Europeia de necessidades especiais e educação inclusiva, 2011, p. 9 [97]).   

A visão de uma escola pode criar um quadro inicial promotor de um ambiente escolar inclusivo. 
A partir desta visão, as escolas podem definir uma declaração de missão, que indicará como a 
escola pretende alcançar a sua visão e a sua operacionalização diária. Esta declaração de missão 
pode conter informações importantes sobre o que a escola faz, sobre os seus alunos, os seus 
professores e os serviços que se prestam para alcançar a sua visão.  

Para tornar a visão de uma escola uma realidade, os esforços também devem ser feitos para 
garantir que os ambientes físicos, sociais e culturais de uma escola promovam a plena 
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participação de todos os alunos, ajudando a fomentar um ambiente escolar positivo e inclusivo 
para o benefício dos alunos, funcionários e outras partes interessadas. 

- Uma visão da escola é uma afirmação clara do que a escola quer ser. 
- A visão de uma escola deve refletir o contexto único de cada escola. 
- Incluir todas as partes interessadas no desenvolvimento da visão de uma escola é a 

melhor forma de assegurar o desenvolvimento da escola e prossecução da sua visão. 
 

4. Criação de uma Cultura Inclusiva 
 

Embora não exista uma definição fixa de cultura escolar, esta pode ser amplamente definida 
como um conjunto de valores compartilhados, de atitudes e normas comportamentais (Ann 
Higgins-d' Alessandro, 1997, p. 554 [98]).  A cultura de uma escola afeta o funcionamento do 
dia-a-dia da escola, como as políticas são desenvolvidas e implementadas, os problemas são 
resolvidos, e as partes interessadas estão envolvidas nas atividades da escola (UNICEF, 2014, p. 
24 [99]). 

Uma cultura escolar inclusiva é composta por um vasto número de elementos, alguns dos quais 
são claramente visíveis, e outros que estão escondidos fora da vista, semelhante à composição 
de um iceberg. Os elementos visíveis da cultura de uma escola são apoiados pela maior 
variedade de elementos invisíveis, que são tão cruciais para a promoção das escolas inclusivas.   

A ocorrência de bullying, que é definida como comportamento repetido indesejado e agressivo, 
que envolve um desequilíbrio de poder real ou percebido, representa uma das maiores barreiras 
que coloca em perigo a criação de uma cultura de escola inclusiva. Crianças com deficiências 
intelectuais, bem como crianças com deficiências físicas, desenvolvimentais, emocionais e 
sensoriais, têm um risco aumentado de serem intimidadas.  

Enquanto o bullying pode ter pouco efeito sobre os alunos que são particularmente resilientes, 
pode causar danos severos àqueles com menor suporte (Rigby, 2000 [100]),  estresse ou 
problemas gerais de saúde (Rigby, 2000, p. 2 [100]), problemas com depressão e ideação suicida 
(Rigby, 1997, p. 32 [101]), diminuição da autoestima (Rigby, 1997, p. 29 [101]), aumento do 
absenteísmo (Rigby, 1997, p. 30 [101]) e alterações da saúde mental (Rigby, 2000, p. 57 [101]) 
foram identificados como efeitos colaterais do bullying. Como resultado, é crucial que as escolas 
trabalhem para prevenir o bullying entre os alunos e adultos. Esta ação pode começar por 
incorporar o desejo de criar uma atmosfera solidária, em que as pessoas estão livres do medo 
da intimidação, na visão de uma escola e nas declarações de missão, mas também deve incluir 
a adoção de uma estratégia eficaz para resolver quaisquer ocorrências de bullying na escola, o 
que pode ajudar a fomentar um ambiente escolar inclusivo.  

Aspetos visíveis de uma cultura de escola inclusiva   

- Acessibilidade das infraestruturas; 
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- Informação afixada sobre o trabalho desenvolvido por todos os alunos; 

- Inscrição dos valores e da visão inclusiva da escola nos prospetos escolares e nos 
currículos; 

- Clubes escolares que dão as boas-vindas a todos os estudantes (p.e. programa da 
nutrição do estudante de Ontário, 2016, p. 2 [102]).  

 

Aspetos invisíveis de uma cultura de escola inclusiva  

- Acreditar nos valores de inclusão;  

- Compreender a natureza social e política da inclusão; 

- Uma atitude reflexiva promotora de mudança; 

- Uma abordagem de tolerância ZERO sobre o bullying. 

 

Aspetos-chave a serem considerados no desenvolvimento de uma cultura escolar inclusiva: 

• Assegurar a acessibilidade do ambiente físico e social da escola. 

• Proporcionar oportunidades para os pais, a comunidade local e outras partes 
interessadas externas para contribuir para o desenvolvimento da escola. 

• Apoiar os professores a implementar a inclusão na sala de aula. 

• Garantir que o programa de aprendizagens possa responder às diversas necessidades 
de todos e de cada aluno.  

- A cultura de uma escola pode ser definida vagamente como valores compartilhados 
de uma escola, atitudes e normas comportamentais. 

- Os elementos visíveis da cultura de uma escola são apoiados pela maior variedade de 
elementos invisíveis, que são tão cruciais para a promoção das escolas inclusivas.  

 

5. Envolvimento de todos os atores para a 
promoção de um ambiente escolar inclusivo  

 

5.1 Identificação das partes interessadas  
  

Uma escola inclusiva só se desenvolve através dos esforços conjuntos de todos aqueles que 
trabalham na escola ou que nela participam. Juntos, essas partes interessadas devem trabalhar 
juntas para coproduzir ambientes escolares mais inclusivos. 
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As partes interessadas de uma escola podem ser internas, bem como externas. A sua 
proximidade física com a escola pode variar, assim como o seu potencial de influência e 
envolvimento nas atividades da escola (projeto de implantação de inclusão nas escolas, 2019, 
p. 8 [103]). Em diferentes países, estas partes interessadas são referidas de formas distintas e 
organizam-se de forma diferentes, mas envolverão sempre: 

- Todos os trabalhadores que atuam na escola, onde se incluem o diretor, docentes e 
não docentes, assistentes de aprendizagem, terapeutas, administradores, pessoal da 
manutenção e de limpeza; 

- Pais, os Conselhos Consultivos de pais, e outras associações da sociedade civil; 

- Organizações e/ou autoridades públicas que fornecem os fundos para financiamento 
para o pessoal, os edifícios e o material de ensino e aprendizagem; 

- Autoridades públicas que decidem sobre os currículos, diretrizes para testes e critérios 
de aceitação para graus, certificados e diplomas; 

- Políticos que se concentram em questões educacionais; 

- Serviços de aconselhamento para inclusão prestados por autoridades públicas ou por 
organizações sem fins lucrativos; 

- Prestadores de serviços para alunos com necessidades especiais na região. 

- Outras escolas. 

 

5.2 Como apoiar o envolvimento de outros agentes  
 

Para apoiar o envolvimento e colaboração de todas as partes interessadas no processo de 
desenvolvimento escolar, as escolas e os seus dirigentes: 

- Garantir que na definição dos processos seja permitida uma participação genuína 

A coprodução não é apenas um processo de consulta, mas inclui a participação ativa das partes 
interessadas. Desde a primeira fase (Cocriação) até à última (coavaliação), o processo tem de 
ser acessível, adaptável e flexível para incluir e fomentar a participação de todas as partes 
interessadas identificadas acima (IE +, 2019 [104]). 

As partes interessadas necessitam de se sentir acolhidas, respeitadas, confiadas, ouvidas e 
necessárias (UNICEF, 2014 p. 8 [99]).  Também é importante proporcionar oportunidades para 
que todos os participantes esclareçam as suas expectativas, compreendam as complexidades 
dos processos e discutam como melhorar a qualidade de colaboração no processo (UNICEF, 
2014 p. 8 [99]). 

- Transparência no desenvolvimento de políticas e dos objetivos-chave. 

Todas as discussões ao longo de todo o processo de coprodução devem acontecer na presença 
de todas as partes interessadas. A colaboração deve ser construtiva e eficiente, isso é mais 
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provável de acontecer quando todas as partes se sentem confortáveis no processo, os 
diferentes papéis são acordados e compreendidos, e as informações são fornecidas 
regularmente de forma aberta e democrática (UNICEF, 2014 p. 8 [99]).  

- Uma relação mais equitativa entre as partes interessadas  

O processo de coprodução caracteriza-se essencialmente pela igualdade das relações entre 
todas as partes interessadas envolvidas na coprodução. Na prática, isso significa que cada 
parceiro deve ter uma voz no processo que é ouvida igualmente e tem o mesmo poder na 
tomada de decisão.  

As oportunidades para a participação das partes interessadas nas escolas incluem:  

• Ao desenvolver uma visão escolar: convidar pais, funcionários da escola, governantes, 
decisores políticos locais e estudantes de uma gama diversificada de origens, para 
refletir sobre o que eles querem para a escola e os seus objetivos. As partes 
interessadas podem participar através de workshops, inquéritos e reuniões para 
criarem juntos uma visão da escola que querem. 

• Ao fazer alterações no horário diário da escola: trabalhar com o pessoal da escola, 
incluindo professores, pais e alunos de uma gama diversificada de origens, para 
desenvolver um calendário escolar que pode melhor servir todos.  

• Ao definir objetivos de aprendizagem e atividades de aprendizagens: fomentar a 
cooperação entre professores e pais para definirem juntos os objetivos e atividades de 
aprendizagem. 

• Desenvolver uma política de saúde e bem-estar: envolver estudantes, pais, 
professores, especialistas e cantinas escolares a fim de desenvolverem juntos os 
objetivos da política e as atividades que garantirão a implementação da política.  

 

Exemplo de co-produção: Burlington Junior School, (Reino Unido)---Change Team 

A Change Team da Burlington Junior School existe para discutir uma ampla gama de questões para 
ajudar a mover a escola, tendo em conta os pontos de vista de diferentes de todos os agentes. A 
equipe é formada por um professor experiente, um professor recém-qualificado (NQT), um professor 
assistente, um membro do pessoal administrativo, um governador e um pequeno número de pais, 
incluindo o membro da PTA (Associação Pais-Professores) (Fiona Carnie, 2013, p. 504 [105]).  

A agenda é ampla e abrange questões práticas, bem como proporcionar uma oportunidade de 
reflexão e discussão sobre novas e imaginativas maneiras de avançar. Os tópicos da discussão 
incluíram (Fiona Carnie, 2013, p. 504 [105]):  

- O que estamos a fazer com os alunos em ensino doméstico?  

- O que podemos fazer para melhorar a comunicação? 

- O nosso currículo reflete as origens culturais dos nossos filhos? 
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5.3 Oportunidades de envolvimento da comunidade local 
 

Destaques das oportunidades de envolvimento das partes interessadas para um ambiente 
escolar inclusivo 

- Todas os agentes educativos devem trabalhar juntos num modelo de coprodução 
para produção de ambientes escolares mais inclusivos. 

- A coprodução não é apenas um processo de consulta, mas inclui a participação ativa 
das partes interessadas. 

- A colaboração deve ser construtiva e eficiente. 
- O processo de coprodução caracteriza-se essencialmente pela igualdade de relações 

entre todas as partes interessadas envolvidas. 
 

6. Oportunidades de aprendizagens inclusivas 
  

As escolas fornecem ambientes de aprendizagens importantes nos quais os alunos, bem como 
os funcionários, podem florescer. É importante assegurar que os programas de aprendizagem 
escolar e os currículos sejam flexíveis para as necessidades de aprendizagem de todos os 
alunos, permitindo-lhes aprender, bem como demonstrar a sua aquisição de conhecimentos e 
competências. A educação e a formação continuada dos professores também são uma 
característica importante do processo de inclusão. Para que as escolas sejam inclusivas, os 
professores devem ter acesso a conhecimentos, capacidades e ferramentas que necessitam 
para serem capazes de apoiar as necessidades de aprendizagem de todos os alunos na sala de 
aula. 

6.1 Desenvolvimento de um programa de aprendizagem para todos 

Um componente importante de um ambiente escolar inclusivo prende-se com as 
oportunidades de aprendizagens oferecidas. Programas de aprendizagem escolar inclusivos, 
ou currículos, devem enfatizar a força, bem como acomodar as necessidades dos alunos e 
realçar a garantia para que todos os alunos tenham igualdade de oportunidades educativas. 

Os princípios de inclusão podem ser incorporados nos quadros de aprendizagens em vários 
níveis, desde o nível nacional até os programas e módulos académicos, até às sessões 
individuais de ensino (Anne Hughes, 2016, p. 2 [106]).  

6.2 Formação de docentes para a inclusão 

Para que todos os alunos sejam plenamente incluídos no sistema educativo, é primordial ter 
uma educação e uma formação de professores adequadas. Esta formação deve estar em linha 
com os valores fundamentais da educação inclusiva, para garantir que os profissionais tenham 
o conhecimento, a capacidade e a atitude para lidar com a diversidade e inclusão (Essi 
Kesälahti and Sai Väyrynen, 2013, p.76 [107]). 
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Os valores fundamentais da educação inclusiva incluem (Agência Europeia para as 
necessidades especiais e educação inclusiva, 2011, p. 10 [97]): 
 
Valorização da diversidade dos alunos: a diferença é considerada um recurso e um ativo 
para a educação; 
Apoiar todos os alunos: os professores têm grandes expectativas para as conquistas de 
todos os alunos; 
Trabalhar com outras pessoas: colaboração e trabalho em equipe são abordagens 
essenciais para todos os professores; 
Desenvolvimento profissional e pessoal: o ensino é uma atividade de aprendizagem e os 
professores assumem a responsabilidade da sua própria aprendizagem ao longo da vida. 

 

É necessário um investimento adequado na educação e formação para professores e 
funcionários para assegurar a compreensão da educação inclusiva e das necessidades 
educativas especiais (EASPD, 2015, p. 12 [29]). Fornecer as ferramentas e o conhecimento para 
permitir que os professores atendam às necessidades de todos os alunos, independentemente 
das suas necessidades especiais, devem ser incluídos nos currículos de formação do professor 
desde o início dos programas de formação docente.  

Os cursos de formação inicial de docentes devem: 

- Integrar conteúdos de formação sobre educação inclusiva em todo o curso de 
formação de todos os docentes 

- Promover atitudes e valores inclusivos 

Se os professores apoiarem a educação inclusiva, devem imbuir-se do conjunto de 
valores compatível. Como resultado, a formação de docentes deve proporcionar aos 
professores estudantes oportunidades para discutir e refletir criticamente sobre os 
seus próprios valores e atitudes sobre a deficiência e incapacidade, com o intuito de 
superar as atitudes segregadoras que ocorrem por defeito (Agência Europeia para as 
necessidades especiais e educação inclusiva, 2011, p. 32 [97]). 

- Incluir estágios práticos de escolas em configurações inclusivas.  

A experiência em estágios escolares de qualidade inclusiva permitem aos professores 
estudantes verem a educação inclusiva na realidade e colmatar o fosso entre a teoria e 
a prática, ajudando-os a desenvolver as competências necessárias para satisfazer 
diversas necessidades em sala de aula (Agência Europeia para a Necessidades e 
educação inclusiva, 2011, p. 32 [97]). 

- Incorporar a inclusão em competências de professores de todos os níveis de ensino 

As competências são os conhecimentos e os instrumentos que permitem a um 
professor ser bem-sucedido na sua função. As competências de um professor deverão 
permitir que este se responsabilize com confiança sobre todos os alunos e também 
daqueles que necessitam de adaptações no processo de aprendizagem, incluindo as 
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pessoas com deficiência (Agência Europeia para as necessidades especiais e educação 
inclusiva, 2011, p. 66 [97]). Ao incorporar competências inclusivas no perfil dos 
professores, as entidades formadoras podem fornecer uma declaração clara e 
coerente daquilo que os professores deverão saber e fazer, bem como assegurar que 
os professores têm as competências e os conhecimentos que permitiam a um 
professor implementar com êxito processos de apoio à inclusão (Agência Europeia 
para as necessidades especiais e educação inclusiva, 2011, p. 45 [97]). 

A formação inicial do professor, que prioriza equipar os professores com as 
ferramentas e os conhecimentos para poderem atender às diversas necessidades dos 
alunos, pode criar a base para um crescimento inclusivo do sistema educativo. À 
medida que mais e mais alunos aprendem em ambientes inclusivos, o número de 
alunos que entram na profissão docente com experiência direta e positiva de inclusão 
deve aumentar. Essas experiências devem impactar positivamente a compreensão, as 
atitudes e os valores dos professores sobre a inclusão, bem como o número de 
mentores disponíveis para estudantes e novos professores (Agência Europeia de 
necessidades especiais e inclusiva Educação, 2011, p. 65 [97]).    
 

6.3 Formação contínua para os professores 
 
A formação contínua não só assegura que os professores continuem a ser capazes de apoiar as 
necessidades dos seus alunos, mas também proporciona aos professores a oportunidade de 
desenvolverem novas competências profissionais.  

Este desenvolvimento profissional pode ajudar os professores a responder melhor aos novos 
desafios (como as alterações curriculares ou a digitalização) e a adquirir novas competências e 
ferramentas para apoiar a educação inclusiva. As oportunidades de formação em curso 
também podem ajudar os professores a sentirem-se apoiados no seu papel e podem reforçar o 
estatuto dos professores como profissionais, ajudando os professores a sentirem-se mais 
valorizados, o que, por sua vez, pode apoiar a retenção de professores na profissão (European 
Agência de necessidades especiais e educação inclusiva, 2015, p. 42 [108]).    

Uma série de oportunidades de formação estão disponíveis para o desenvolvimento 
profissional contínuo de professores. Estas oportunidades incluem: 

- Cursos de formação especializados e ad hoc, ONG, organizações especializadas, 
instituições de solidariedade social ou projetos; 

- Cursos que podem variar no tempo, desde a tempo inteiro, que funcionam durante 
um número de dias ou semanas que podem ser completados por professores durante 
as férias escolares, ou em dias não úteis ou durante dias úteis especificamente 
alocados para atividades de formação; 

- Cursos de especialização em pós-graduação; 
- Estudos de mestrado e doutorado; 
- Ensino à distância ou e-cursos, MOOC; 
- Programas de Mobilidade ou de acompanhamento em contexto real (job shadowing), 

como o existente através do Programa Erasmus +. 
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Garantir que os professores estejam adequadamente equipados para atender às necessidades 
de aprendizagem de todos e de cada aluno começa com a frequência de cursos de formação 
inicial de professores. O desenvolvimento do professor é um processo contínuo, no entanto, e 
para garantir que os professores continuem a ser capazes de superar novos desafios, terão de 
adquirir novas competências e capacidades para apoiar a educação inclusiva e sentirem-se 
valorizados no papel de professor em constante formação. 

Highlights of 6. Inclusive learning opportunities 

- É importante assegurar que os programas de aprendizagem escolar e os currículos 
sejam flexíveis para as necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, 
permitindo-lhes aprender, bem como demonstrar a sua aquisição de conhecimentos 
e competências 

- A formação de professores deve estar em linha com os valores fundamentais da 
educação inclusiva, para garantir que existe o conhecimento, a competência e a 
atitude para lidar com a diversidade e a inclusão. 

- O desenvolvimento profissional contínuo pode ajudar os professores a responder 
melhor aos novos desafios e a adquirir novas competências e ferramentas para apoiar 
a educação inclusiva. 
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7. O papel dos espaços escolares no processo de 
inclusão 

 

Para que um aluno possa participar plenamente da cultura e das atividades sociais de uma 
escola, esta deve ser acessível a todos, inclusive aqueles com deficiência intelectual. As 
atividades sociais e de aprendizagem de uma escola ultrapassam a sala de aula e passam para 
todos os espaços da escola. O recreio, o refeitório ou a biblioteca devem promover a inclusão 
e a plena participação social de todos os alunos da comunidade escolar, permitindo-lhes 
contribuir para a cultura e atividades sociais da escola. 

Para garantir que todos os espaços escolares são inclusivos para todos os alunos, incluindo 
aqueles com uma deficiência intelectual, as escolas poderão precisar de fazer certos ajustes:  

Sinalética e informação em leitura fácil  

Informações importantes, tais como sinais ou avisos devem ser estar disponíveis também em 
leitura fácil, assim como os documentos de referência da escola, tal como a Missão, a Visão e 
os Valores de forma a garantir que todas as crianças são capazes de compreendê-los.  

Ambiente Visual  

Cores brilhantes e padrões complexos podem sobre-estimular alguns alunos. As paredes 
pintadas com cores neutras ou pastel são mais reconfortantes enquanto as cores mais 
brilhantes podem ser introduzidas nas placas de exposição. A cor também pode ser usada 
como um auxílio visual, como em rotas de marcação e usando cores contrastantes ou camadas 
de cor para definir espaços ou objetos, tais como os limites das escadas (Ministério da 
educação da Nova Zelândia, p. 1 [109]). 

Espaços tranquilos 

Espaços mais silenciosos com assentos confortáveis também devem estar disponíveis a todos 
os alunos. Embora esses espaços não devam ser exclusivos, eles devem sê-lo o suficiente para 
permitir que os alunos descansem e assim permitir que o seu sistema sensorial se acalme. 

Estudo de caso: 

Em 2013 um estudo realizado pela Georgia State University investigou a participação em 
atividades extracurriculares e o impacto ocorrido nas competências sociais (capacidade de 
lidar com as interações sociais de forma eficiente) de crianças de 7-12 anos de idade com 
dificuldades de aprendizagem e com deficiência intelectual moderada a ligeira (Bianca A. 
Brooks, 2013, p. 33 [110]). 

O estudo constatou que mais tempo gasto em atividades não estruturadas, como a 
brincadeira livre no recreio com os pares, estava relacionado com uma maior classificação 
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de competências sociais. Uma maior participação em atividades não estruturadas foi mais 
significativa principalmente sobre as crianças com deficiência intelectual, tendo ainda maior 
impacto sobre estes do que os seus pares sem deficiência (Bianca A. Brooks, 2013, p. 33 
[110]) 

 

Highlights of the role of school places in the inclusion process 

- As atividades sociais e de aprendizagem de uma escola estendem-se muito além da 
sala de aula e permeiam todos os espaços da escola. 

- Todos os aspetos e áreas de uma escola devem promover a inclusão e a plena 
participação social de todos os alunos da comunidade escolar, possibilitando-lhes 
contribuir para a cultura e as atividades sociais da escola.  

 

8. Conclusões 

 

Para uma escola totalmente inclusiva, é crucial que todos os aspetos do ambiente escolar 
apoiem a inclusão. Neste capítulo, exploramos como a visão, a cultura, a cooperação com as 
partes interessadas e a comunidade local, o programa de aprendizagem, as oportunidades de 
formação de professores e as atividades sociais da escola podem contribuir para um ambiente 
escolar inclusivo que permita a participação plena de todos os alunos  

8. Sumário 

 

O ambiente de uma escola pode ser amplamente definido como o edifícado e instalações, salas 
de aula, apoio escolar, as políticas seguidas, as práticas e as atividades. Juntos, estes elementos 
criam um ambiente ou uma atmosfera mais ampla para apoiar ou desencorajar a inclusão. 

A visão de uma escola pode criar um quadro inicial e o caminho para a criação de um ambiente 
escolar inclusivo. Isso deve ser seguido por uma cultura escolar inclusiva e um ambiente escolar 
que apoie a participação ativa de todos os agentes educativos e a inclusão de todos os alunos 
em todos os aspetos da vida escolar. Para ser bem-sucedida, a educação inclusiva requer uma 
formação inicial e contínua adequada dos professores, para garantir que estes são capazes de 
atender às necessidades dos seus alunos e se sentirem valorizado no seu papel. 

  



IE+  Curso de Treinament: Capítulo I 
 Ambiente Escolar 
    
                                                

15 
IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001 
 
 

8. Referências 

 

[106] Anne Hughes, (2016) Principles into practice: the inclusive curriculum, In Society for 
Research into Higher Education Conference (2016) 

[98] Ann Higgins-D'Alessandro, (1997) ‘The dimensions and measurement of school culture: 
Understanding school culture as the basis for school reform.’ [International Journal of 
Educational Research,] 27, 553-569. 

[110] Bianca A. Brooks, (2013) ‘Extracurricular Activities And The Development Of Social Skills In 
Children With Intellectual And Learning Disabilities.’ Thesis, [Georgia State University]  

[29] EASPD, (2015) Salzburg Declaration¨ Towards more inclusive learning environments in 
Europe 

[108] Essi Kesälahti & Sai Väyrynen, (2013) Learning from Our Neighbours: Inclusive Education 
in the Making,  

[97] European Agency for Special Needs and Inclusive Education, (2011), Teacher Education for 
Inclusion Across Europe–Challenges and Opportunities,  

[108] European Agency for Special Needs and Inclusive Education, (2015) Empowering Teachers 
to promote Inclusive Education, (2015) 

[105] Fiona Carnie, (2013) ‘Developing Relationships between Parents and Schools,’ FORUM, 55, 
(3) 501-506. 

[104] IE+ Project, (2019) Coproduction methodology  

[103] Implementing Inclusion in Schools Project, (2019) Guide on how to start, steer and 
implement your school’s development towards inclusion.  

[101] Ken Rigby, (1997) ‘What children tell us about bullying in schools. Children Australia, 22, 
28-34 

[100] Ken Rigby (2000), ‘Effects of peer victimization in schools and perceived social support on 
adolescent well-being’ Journal of Adolescence, 23, 57-68.  

[109] New Zealand Ministry of Education, Teaching and Learning environments to support 
students with special education needs or disabilities   

[102] Ontario Student Nutrition Program, The Role of School Food Programs in Promoting 
Student Well-Being. 

[96] TESS-India, (2017), Perspective on leadership: building a shared vision for your school  

[99] UNICEF, (2014), Teachers, Inclusive, Child-Centred Teaching and Pedagogy, 

 

https://www.srhe.ac.uk/conference2016/abstracts/0318.pdf
https://www.researchgate.net/publication/257265745_The_dimensions_and_measurement_of_school_culture_Understanding_school_culture_as_the_basis_for_school_reform
https://www.researchgate.net/publication/257265745_The_dimensions_and_measurement_of_school_culture_Understanding_school_culture_as_the_basis_for_school_reform
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=psych_theses
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=psych_theses
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/salzburg_education_declaration_final.pdf
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/salzburg_education_declaration_final.pdf
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=d9fec133-5f60-4ce3-9323-1e925a38fbdf
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=d9fec133-5f60-4ce3-9323-1e925a38fbdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-synthesis-report-en.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-synthesis-report-en.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Empowering%20Teachers%20to%20Promote%20Inclusive%20Education.%20A%20case%20study.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Empowering%20Teachers%20to%20Promote%20Inclusive%20Education.%20A%20case%20study.pdf
http://www.wwwords.co.uk/pdf/validate.asp?j=forum&vol=55&issue=3&year=2013&article=19_Carnie_FORUM_55_3_web
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/IIIS/iiis_guide_online_english_21022019.pdf
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/IIIS/iiis_guide_online_english_21022019.pdf
http://www.education.govt.nz/assets/Documents/Primary-Secondary/Property/School-property-design/Flexible-learning-spaces/MLESpecialEdFactsheet.pdf
http://www.education.govt.nz/assets/Documents/Primary-Secondary/Property/School-property-design/Flexible-learning-spaces/MLESpecialEdFactsheet.pdf
http://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/135939/mod_resource/content/4/SL11_AIE_Final.pdf
https://www.ded4inclusion.com/uploads/4/7/7/8/47789531/12._teachers_and_teaching.pdf

	1. Reconhecimentos
	Conteúdo
	2. Introdução
	3. No início está a Visão
	4. Criação de uma Cultura Inclusiva
	5. Envolvimento de todos os atores para a promoção de um ambiente escolar inclusivo
	5.1 Identificação das partes interessadas
	5.2 Como apoiar o envolvimento de outros agentes
	5.3 Oportunidades de envolvimento da comunidade local

	6. Oportunidades de aprendizagens inclusivas
	6.3 Formação contínua para os professores

	7. O papel dos espaços escolares no processo de inclusão
	8. Conclusões
	8. Sumário
	8. Referências

