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A Rede EENET www.eenet.org.uk 
 

Uma rede de educação inclusiva de informação e 
partilha 

 

Um trabalho em rede que encoraja o 
pensamento crítico, a inovação e as conversas 
em torno das questões da inclusão, equidade e 

dos direitos em educação 

 

Uma rede que dá prioridade às necessidades de 
informação dos países do Sul. 

 

http://www.eenet.org.uk/


Processos estratégicos-chave 

• de análise da prática 

• de construção de equipas 

• de uso das evidências para aperfeiçoar 
as respostas 

• de aprender com a diversidade 

• de fazer circular conhecimento 
 

(Mel Ainscow, 2008) 



A REDEinclusão 

A REDEinclusão visa o desenvolvimento da partilha 
de informação e práticas de inclusão em educação, 
entre todos os agentes educativos, com especial 
enfoque nos contextos educativos do mundo 
lusófono. 
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A REDEinclusão 

 
A nossa visão é promover a dimensão de uma educação de 
qualidade para todos, baseada nos direitos, que enfatiza a 
equidade no acesso, no envolvimento ativo e na 
aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. 
 
Para atingir os objetivos a que nos propomos, promovemos 
o desenvolvimento de ambientes colaborativos de 
aprendizagem a todos os níveis das comunidades 
educativas.  
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Princípios 

1. A educação é um direito humano. 

2. A inclusão é um princípio, não uma 
estratégia. 

3. A inclusão diz respeito à educação de todas 
as crianças e jovens. 

4. A inclusão envolve mudança. Trata-se de um 
processo contínuo de desenvolvimento da 
aprendizagem e da participação de todos os 
alunos. 

5. As diferenças entre os alunos constituem 
valiosos recursos de apoio à aprendizagem.  

 



Princípios 

5. A Inclusão tem a ver com a remoção das  
BARREIRAS à APRENDIZAGEM, sobretudo as que os 
alunos mais vulneráveis à exclusão enfrentam, a 
três níveis: presença, participação e sucesso 
educativo. 

6. A participação significa a aprendizagem em 
conjunto com os outros e a colaboração com eles 
em experiências educativas partilhadas. 

7. As melhorias introduzidas beneficiam a 
aprendizagem de todos os alunos. 

8. A inclusão na educação é um aspeto fundamental 
da inclusão na sociedade. 

(adaptado de www.redeinclusao.pt e de Índex para a Inclusão (Ainscow e Booth, 2002)) 
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O que faz a Rede 
1. Disponibiliza e atualiza informação em Português e promove 

partilha de experiências e práticas de inclusão e equidade em 
educação. 

http://redeinclusao.web.ua.pt/index.php 
https://www.facebook.com/Redeinclusao?ref=bookmarks 
http://redeinclusao.blogspot.pt/ 
                         
2. Trabalho em rede, num processo de construção em conjunto de 

espaços de encontro e de ação comum: 
 Olhar para fora: trabalhar a partir dos desafios dos contextos. 
 Aproveitar as diversidades e aprender mutuamente. Manter a sua 

própria identidade e ir construindo uma identidade comum que 
supere a soma das identidades 

 Processos de coordenação transparentes e de animação 
partilhada, baseados no diálogo e na confiança mútua. 
 

3.  Disseminação de práticas formativas : intervenção local por 
agentes  locais + instituições de formação  

     (nacional e internacional) 
 

http://redeinclusao.web.ua.pt/index.php
https://www.facebook.com/Redeinclusao?ref=bookmarks
http://redeinclusao.blogspot.pt/


Práticas Efetivas de Inclusão Educativa 

• Aprendizagem cooperativa: 
  Partilha de experiências, saberes e culturas 

  Instrução Complexa (desenvolvimento de competências 
cognitivas) 

• Dar voz aos alunos (os alunos como parceiros) 

• Envolvimento e articulação de todos os parceiros 
educativos (incluindo parcerias escola-famílias) 

• Colaboração e trabalho colaborativo entre professores 

• Redes de escolas/Trabalho colaborativo entre escolas 

• Reflexão-ação (formação em contexto centrada nas 
práticas) 

(reflexão em Rede a 24 de janeiro de 2015)   


