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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 in-
teressadas e a comunidade local, o programa de 
aprendizagem, as oportunidades de formação de 
professores e as atividades sociais da escola po-
dem contribuir para um ambiente escolar inclusi-
vo que permita a participação plena de todos os 
alunos 

O ambiente de uma escola pode ser definido de 
forma geral como as instalações existentes, as sa-
las de aula, o apoio escolar, as políticas, as prá-
ticas e as atividades. Estes elementos criam um 
ambiente que influenciará a forma como os alu-
nos, os professores, os pais e outros interessados 
interagem com a escola.

No seu quadro de referência, a visão de uma es-
cola 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, prote-
gendo assim o alinhamento e a comunicação 
efetiva.

	■ Organizar a forma de articulação com parcei-
ros externos.  

Para tornar a visão de uma escola uma realidade, 
os esforços também devem ser feitos para garan-
tir que os ambientes físicos, sociais e culturais de 
uma escola promovam a plena participação de to-
dos 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 desen-
volvimento da visão de uma escola é a melhor 
forma de assegurar o desenvolvimento da es-
cola e prossecução da sua visão.

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.  

ASPETOS VISÍVEIS DE UMA CULTURA DE 
ESCOLA INCLUSIVA  

	■ Acessibilidade das infraestruturas;
	■ Informação afixada sobre o trabalho desenvol-

vido por todos os alunos;
	■ Inscrição dos valores e da visão inclusiva da es-

cola nos prospetos escolares e nos currículos;
	■ Clubes escolares que dão as boas-vindas a to-

dos os estudantes (p.e. programa da nutrição 
do estudante de Ontário, 2016, p. 2).
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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 desen-
volvimento 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 desenvolvi-
mento da escola.

	■ Apoiar os professores a implementar a inclu-
são na sala de aula.

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

Uma escola inclusiva só se desenvolve através 
dos esforços conjuntos de todos aqueles que tra-
balham na escola ou que nela participam. Juntos, 
essas partes interessadas devem trabalhar juntas 
para coproduzir ambientes escolares mais inclu-
sivos.

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

	■ Pais, os Conselhos Consultivos de pais, e ou-
tras 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 edu-
cacionais;

	■ Serviços de aconselhamento para inclusão 
prestados por autoridades públicas ou por or-
ganizações sem fins lucrativos;

	■ Prestadores de serviços para alunos com ne-
cessidades especiais na região.

	■ Outras escolas.

Para apoiar o envolvimento e colaboração de to-
das as partes interessadas no processo de desen-
volvimento escolar, as escolas e os seus dirigentes 
devem:

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

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

	■ Uma relação mais equitativa entre as partes 
interessadas 

Os valores fundamentais da educação inclusiva 
incluem (Agência Europeia para as necessidades 
especiais e educação inclusiva, 2011, p. 10):

	■ Valorização da diversidade dos alunos: a di-
ferença é considerada um recurso e um ativo 
para a educação;

	■ Apoiar todos os alunos: os professores têm 
grandes expectativas para as conquistas de to-
dos os alunos;

	■ Trabalhar com outras pessoas: colaboração e 
trabalho em equipa são abordagens essenciais 
para todos os professores;

	■ Desenvolvimento profissional e pessoal: o en-
sino é uma atividade de aprendizagem e os 
professores assumem a responsabilidade da 
sua própria aprendizagem ao longo da vida.
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É importante assegurar que os programas de 
aprendizagem escolar e os currículos sejam fle-
xíveis para as necessidades de aprendizagem de 
todos os estudantes. A formação de professores 
deve estar em linha com os valores fundamentais 
da educação inclusiva. O desenvolvimento pro-
fissional contínuo pode ajudar os professores a 
responder melhor aos novos desafios e a adquirir 
novas competências e ferramentas para apoiar a 
educação inclusiva.

A visão de uma escola pode criar um quadro ini-
cial 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 agen-
tes educativos e a inclusão de todos os alunos em 
todos os aspetos da vida escolar. Para ser bem-su-
cedida, a educação inclusiva requer uma forma-
ção inicial e contínua adequada dos professores, 
para garantir que estes são capazes de atender às 
necessidades dos seus alunos e se sentirem valo-
rizado no seu papel.


