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Glossário

O que significam estas palavras neste texto

Ambientes físico e social – a escola, as salas de aulas, os materiais, fazem 

parte do ambiente físico. 

Os professores, os outros alunos, os auxiliares, 

os diretores, as famílias, fazem parte do ambiente social.

Escola inclusiva – escola onde todos os alunos aprendem.

Políticas – a forma como se pensa e organiza a educação e as escolas. 

Práticas – aquilo que é feito nas escolas pelos professores, diretores, alunos, etc.

Bullying - conjunto de comportamentos agressivos, 

feitos de propósito e muitas vezes 

contra alguém considerado mais fraco.

Valores fundamentais – as coisas em que acreditamos e  

que nos fazem fazer as coisas de uma certa maneira.
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Capítulo V
Ambiente Escolar

Para uma escola totalmente inclusiva é muito importante  

que todos que fazem parte da comunidade escolar 

apoiem a inclusão.

Neste capítulo vamos falar sobre como o podemos fazer.

Vamos falar sobre como todos podem contribuir 

para um ambiente escolar inclusivo em que todos os alunos participam. 

Do ambiente escolar fazem parte:

• Os edifícios da escola;

• As salas de aula;

• O apoio escolar;

• As políticas da escola;

• As práticas da escola;

• As atividades escolares.
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Todas estas coisas criam um ambiente que vai influenciar a forma como:

• os alunos,

• os pais,

• os educadores e outras pessoas interessadas

se relacionam com a escola.

Há coisas que têm de ser feitas por quem dirige 

uma escola.

Por exemplo, 

dizer o que é mais importante para a forma como a escola está organizada.

E fazer um plano para a escola e pensar nas suas políticas.

Também tem de organizar a forma como se vai trabalhar com parceiros que não 

fazem parte da escola.

A escola tem de estar organizada de maneira a que todos os alunos possam 

participar em todas as atividades da escola.

Assim vai ser criado um ambiente 

em que todos se sentem bem – alunos, funcionários e outras pessoas que 

fazem parte do ambiente escolar.
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Cada escola é única e diferente de todas as outras.

Para que se cumpra o plano de quem dirige a escola, 

têm de ser ouvidos todos os que podem ajudar 

a tornar a escola inclusiva.

Para que uma escola seja inclusiva temos de trabalhar em coisas que 

conseguimos ver e em coisas que não conseguimos ver.
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As coisas que conseguimos ver são, por exemplo:

• A acessibilidade dos edifícios e dos equipamentos;

• A informação escrita sobre o trabalho dos alunos;

• A informação escrita sobre 

o que a escola quer fazer para ser inclusiva;

• A existência de clubes escolares 

que dão as boas-vindas a todos os alunos.

As coisas que não conseguimos ver são, por exemplo:

• Toda a comunidade escolar acreditar na inclusão;

• Toda a comunidade escolar compreender porque é que a inclusão é 

importante para a sociedade;

• Pensar-se sobre porque é importante mudar para uma escola inclusiva;

• Não aceitar qualquer espécie de bullying.
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Para que a escola e a educação sejam inclusivas é preciso:

• Que os ambientes físico e social da escola 

sejam acessíveis;

• Que os pais e a comunidade possam contribuir 

para o desenvolvimento da escola;

• Que os professores tenham ajuda para tornar 

a sala de aula inclusiva;

• Que os programas de aprendizagem sejam feitos 

para que todos os alunos aprendam.

A escola inclusiva só é possível se todos trabalharem 

em conjunto.

Quando falamos de todos, falamos de:

• Diretores, professores e alunos, 

auxiliares de ação educativa, terapeutas, 

o pessoal da manutenção e da limpeza;

• Pais, associações de pais, e outras associações;

• As organizações e autoridades públicas 

que dão dinheiro para a escola funcionar;

• As autoridades públicas que decidem sobre o que 

se vai aprender e como vão ser avaliados os alunos;

• Os políticos que pensam sobre a educação;
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• As organizações que ajudam os alunos com necessidades educativas 

especiais;

• Outras escolas.

Todas estas partes têm de sentir que podem participar 

e que as suas opiniões e ideias são ouvidas.

A Agência Europeia para as necessidades especiais e educação inclusiva 

diz que os valores fundamentais da educação inclusiva incluem:

• Achar que ter alunos diferentes é bom para a escola;

• Apoiar todos os alunos e achar que todos vão conseguir aprender;

• Trabalhar em equipa;

• Os professores quererem aprender coisas novas.

Pensar como a escola pode ser inclusiva no futuro 

ajuda a criar um caminho para esse objetivo.

Depois, 

é preciso criar um ambiente que apoie a participação e a inclusão de todos os 

alunos em toda a vida escolar.

A educação inclusiva só é possível se 

os professores receberem a formação de que precisam 

para dar resposta às necessidades dos seus alunos e  

para sentirem que o que fazem é importante.


