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Glossário

O que significam estas palavras neste texto

Autónoma – quando conseguimos fazer coisas sozinhos ou com pouca ajuda.

Educação inclusiva – quando todos os alunos aprendem juntos.

Estratégias – formas de fazer as coisas, planos.
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Capítulo VI
Como adaptar a sala de aula 
(para um ambiente mais inclusivo)

Quando a educação é inclusiva, 

todas as pessoas têm as mesmas oportunidades e possibilidades de terem uma 

educação com qualidade e 

sem discriminação.

Na educação inclusiva a escola muda para dar resposta  

às necessidades de cada aluno.

Os professores usam estratégias diferentes para que todos possam aprender.

E para que todos possam participar nas atividades.



IE+ Bevordering van een positieve houding en een empirisch onderbouwd beleid 
voor inclusief onderwijs Overeenkomstnummer: 2017-3338/001-001 

3O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que refleteunicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser 
considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

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

Uma sala de aula inclusiva é aquela em que todos os alunos, 

incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem,  

recebem o apoio de que precisam para aprender e participar.

Inclusão também significa respeitar o outro, 

qualquer que seja a sua origem e/ou cultura. 

Assim, 

ao ensinar aos alunos esta importância do respeito,  

podemos criar um ambiente muito mais tolerante e compreensivo.

Isto vai acontecer não só na sala de aula e 

no ambiente escolar, 

mas na sociedade em geral.

Só podemos dizer que existe inclusão na escola quando todos os alunos se 

sentem parte da comunidade escolar. 
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A única forma da inclusão acontecer é falar de forma aberta sobre  

as diferenças e respeitar as pessoas 

como elas são.

Num ambiente inclusivo todos se sentem valorizados e que fazem parte de 

alguma coisa.

Os estudos dizem-nos que a educação inclusiva é boa 

para todos os alunos, 

com e sem dificuldades de aprendizagem.

Quando a educação é inclusiva, 

os alunos com deficiência intelectual:

• vêm os seus direitos humanos respeitados; 

• desenvolvem a sua personalidade, 

capacidades e criatividade no seu potencial máximo; 

• melhoraram a comunicação e as competências sociais, 

• e criam relações de amizade. 
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Também melhoram o seu comportamento e faltam menos às aulas.

Para os alunos sem dificuldades de aprendizagem, 

estar numa sala de aula inclusiva também é bom.

Passam a olhar duma forma mais positiva 

para as pessoas com deficiência.

E a perceber o valor e as capacidades destas pessoas.

Todos os alunos ganham quando podem aprender de muitas maneiras.

Os alunos sem dificuldades de aprendizagem podem ajudar os seus colegas 

com necessidades educativas especiais.

Chamamos a isto “apoio por pares”.

No apoio por pares os alunos são postos 2 a 2 

ou em pequenos grupos. 
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Não é preciso mais dinheiro ou mais profissionais 

para se fazer isto.

Os estudos mostram que, 

quando se usa esta estratégia, 

todos aprendem mais e se sentem parte da turma e 

da escola.

Quando a escola é inclusiva, 

os professores também usam estratégias diferentes, 

o que ajuda todos os alunos a aprender.

Tornar a educação inclusiva 

exige que os professores mudem a forma como ensinam.

Muitos professores acham isso difícil e não se sentem competentes  

com as novas práticas. 

Devem receber o apoio de que precisam 

para se sentirem confiantes.
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O envolvimento das famílias e das comunidades locais 

é muito importante para alcançar uma educação de qualidade para todos. 

A maioria dos pais quer que os seus filhos sejam recebidos  

no mundo real e que tenham acesso 

aos recursos e respeito que precisam e merecem, 

como é dado a todas as crianças sem necessidades educativas especiais. 

As famílias e a comunidade são importantes para 

a promoção da educação inclusiva.

Quando as famílias se interessam pela educação dos seus filhos, 

os alunos conseguem aprender mais e abandonam a escola mais tarde.

Quando pais e professores trabalham em conjunto 

as crianças com necessidades educativas especiais 

são mais apoiadas.

Elas ganham mais competências e capacidades importantes  

para uma vida mais autónoma e independente possível.

O primeiro passo para se ter uma sala de aula inclusiva é compreender as 

diferentes necessidades de cada aluno.

Também é importante pensar nas necessidades emocionais dos alunos.
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Se um aluno não sente confiante e compreendido 

vai ter mais dificuldade em aprender.

Mesmo que os professores usem boas estratégias.

Quando os alunos se sentem confiantes na sala de aula dizem ao professor  

o que pensam e o que sentem.

Os alunos querem sentir que têm valor e que fazem parte  

da comunidade escolar.

Quando alunos e professores confiam uns nos outros aprender é mais fácil.


