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A Inclusão educativa é o processo que visa 
encarar positivamente e encontrar 

respostas para a DIVERSIDADE dos alunos 

através da promoção da sua participação 
na aprendizagem, nas culturas e nas 

comunidades em que vivem. 

 



Ideologia da educação inclusiva 

Grande parte do problema da Educação 
Inclusiva trata-se de pôr a ideologia em 
ação – ideologia: os valores,  os princípios.  

 

Teaching for diversity is teaching for humanity 

Ensinar para a diversidade é ensinar para a 
humanidade  

 



Fazer uma viragem inclusiva 

 

Passar de: explicação das dificuldades 
educacionais definidas em termos das 
características dos estudantes 

 

Para: dificuldades educacionais 
definidas em termos de contextos, 
organização e práticas 

 

 

(Mel Ainscow, 2008) 



Remover Barreiras à Participação 
e Aprendizagem 

 

- Quais as principais  barreiras que temos de 
ultrapassar?  

 

     começar pela remoção dos obstáculos que     
construímos nas nossas mentes. 

 

  prática isolada versus colaborações / parcerias de 
aprendizagem baseadas no respeito, na igualdade, 
nas regras de ética e no bom humor. 

 

 

 



  
Parcerias de Aprendizagem entre 

professores: Lesson Study  
 



Um Projeto internacional  
(COMENIUS, 2011-2014) 

 
 Responder à Diversidade através do 

envolvimento com as vozes dos alunos. 
Uma estratégia de desenvolvimento dos 
professores 

 
- 3 países: Portugal, Espanha, Reino Unido 

- 8 escolas/agrupamentos (Portugal: ES Pedro 
Alexandrino e Agrupamento Prof. Lindley Cintra) 

- 4 universidades (Portugal: Universidade do Algarve) 
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Desenvolvendo escolas inclusivas 

• As escolas sabem mais do que aquilo que usam  

• A melhoria da escola tem de ser liderada a partir de 
dentro 

• Tem de haver um sentido de propósito em comum 

• As evidências proporcionam o ‘motor da mudança’ 

• A mudança da escola é tecnicamente simples mas 
socialmente complexa 

• A colaboração na escola e entre escolas é o meio de 

mobilizar a competência existente. 
(Mel Ainscow, 2008) 

 



Pressupostos do projeto 

• As dificuldades que os alunos experimentam são o 
resultado do modo como as escolas estão 
organizadas 

• As escolas precisam de sofrer mudanças 

• A pedagogia precisa de ser melhorada 

• Os professores têm de se sentir apoiados 

• As vozes dos alunos constituem um meio de 
identificar modos de melhorar o ensino e a 
aprendizagem nas escolas. 



Objetivos do Projeto 

O projeto pretendia ter um impacto direto nas práticas 
dos professores, assim como na participação e no 
sucesso dos estudantes.  

 

Três áreas de foco: 

Diversidade 

 

Vozes dos alunos (ensino e aprendizagem) 

 

Desenvolvimento dos professores  

 



O processo de investigação 

• Dois ciclos de pesquisa-ação colaborativa 

 

• Articulação de dois quadros teóricos:  vozes dos 
alunos e lesson study como estratégias para o 
desenvolvimento dos professores 

 

• Os investigadores apoiam e monitorizam os 
desenvolvimentos liderados pelas escolas 

 



Quatro Passos 

• Formar grupos de pesquisa (trios) 

 

• Debater a diversidade, o ensino e a aprendizagem 

 

• Planear, lecionar e analisar aulas de pesquisa 

 

• Identificar implicações para a prática futura  

 

 
O envolvimento com as opiniões dos alunos é enfatizado em 

todos os passos desta abordagem 



Quatro Passos 

• Formar grupos de pesquisa (trios) 

 

• Debater a diversidade, o ensino e a aprendizagem 

 

• Planear, lecionar e analisar aulas de pesquisa 

 

• Identificar implicações para a prática futura  

 

 
O envolvimento com as opiniões dos alunos é enfatizado em 

todos os passos desta abordagem 



Características de um desenvolvimento 
eficaz dos professores 

• Situa-se essencialmente nas salas de aula 

• Constrói-se a partir dos conhecimentos e competências 

disponíveis na escola 

• Envolve a colaboração entre professores 

• Ajuda a desenvolver uma linguagem da prática 

• Usa as evidências como estímulos para a reflexão e a 
experimentação. 

 



Aprender através das diferenças: a estratégia 

Debater a 
diversidade 

Aprender com 
as 

experiências 

Desenvolver 
práticas 

inclusivas 

Assumir um 
compromisso 

com as opiniões 
dos alunos 



A questão central: ouvir e utilizar as 
vozes dos alunos 

- Os alunos são o recurso mais importante de 
aprendizagem de que a escola dispõe 

- Os educadores/professores podem aprender muito 
com os seus alunos 

- O modo mais efectivo de assegurar que TODOS 
CONTAM na escola é ouvir as vozes escondidas e 
promover um ambiente colaborativo. 

 

Conseguir uma responsabilidade partilhada é o melhor 
meio de desenvolver um sentido de pertença 

 

 



  
Como usar as vozes dos alunos para fazer 

sentido da diversidade e com ela 
aprender  

 

 

 

 



As opiniões dos alunos podem ajudar-nos a ser 
mais sensíveis em relação às questões da 

diversidade e às formas como organizamos a 
aprendizagem nas escolas. 

 

Têm de aprender como recolher e como 
envolver-se com essas opiniões 

 Estar preparados para ter em conta respostas 
que põem em causa as suas práticas e o 
estabelecido 

Os professores 

mas 



Diversos modos de recolha das 
vozes dos alunos 

• Entrevistas e Entrevistas a grupos focais (diferentes 
estratégias) 

 

• Alunos como investigadores 

 

• Questionários / mini-questionários no final das aulas 

 

• Alunos apresentam à sua turma estratégias que os 
poderiam ajudar a aprender melhor 

 

• Alunos participam na planificação das aulas. 

 



Sinto-me bem na aula quando .... 
 
Sinto-me inseguro na turma quando ... 
 
Percebo melhor o que o/a professor/a diz    
quando ele/a ... 
 
A pior coisa nesta escola é … 
 
Gostaria que os meus professores ... 
 
É injusto quando o/a professor/a … 
 

Questionários: frases para completar  



 

Se eu fosse professor/a… 
 



• PHOTOS 

Atividade Diamante 9 



 Discussão em Pirâmide 

 “ Pensa em três conselhos 
que poderias dar aos teus 
professores de modo a que, 
ao darem as aulas, todos os 
alunos pudessem aprender e 
sentir-se bem na sua turma”. 

   Da reflexão individual ao 
debate em grupo-turma 



Debate a partir de fotografias 



Posters 



Planeamento conjunto com os 
alunos 

 

 

 

 

 

 



Alunos como co-investigadores 
 

 



Visões dos alunos sobre a Diversidade na escola 
Ex.: Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra 

 • diferenças no aspeto físico; no modo de vestir; cor da 
pele; culturais 

• diferenças de interesses ou de gostos 

• diferenças relacionadas com deficiências 

• diferenças de origem/Língua e situação socioeconómica  

• diferenças de personalidade / ou relacionadas com 
instabilidade emocional 

• diferenças relacionadas com desempenho escolar 

• diferenças de postura; de idade  

• chegar de novo a um grupo / desconhecer hábitos / 
não saber jogar os jogos dos outros. 

 



ALUNOS entrevistam ALUNOS 
Preparação para a recolha das vozes dos alunos 



Entrevistas a grupos focais (lesson study) 
(+) O que nos faz sentir que estamos a participar e a 

aprender numa aula 

Debate com 
base em 
‘Post – it’  
anónimos 



 

 (-) O que nos faz sentir não participantes/à parte numa 

aula  

 



As vozes dos alunos + 

• Foi uma aula diferente. Ajudou-nos a compreender 
melhor os nossos colegas e as suas ideias. 

•Senti-me incluído quando eles me deixaram expressar a 
minha própria opinião. 

•Não houve nada nesta aula que me tenha feito sentir à 
parte. Desde o início a participação de todos foi 
encorajada. 

•Foi uma aula muito motivante, ninguém ficou com sono, 
foi diferente. E assim, sim, eu aprendo. 

 

 

 



As vozes dos alunos - 

•Reparei que alguns colegas se sentiam à parte 
devido às dificuldades que têm (nas línguas).  

•No caso do meu grupo foi totalmente diferente dos 
outros. Éramos só eu e a minha colega e ela não tinha 
vontade de trabalhar. Eu tinha e por isso fiz o 
trabalho sozinha. 

•Eu não me senti muito a participar porque tive um 
papel pequeno (no jogo de papéis). 

 



Exemplos de reações de professores 

• Quando ouvi pela primeira vez falar sobre as vozes dos 
alunos e a ideia de perguntar aos alunos o que eles 
querem ... Não acreditei muito que eles fariam 
sugestões sensíveis.  

 

• Não foi este o modo como fui ensinada a ser 
professora e senti que foi um bocadinho um risco, um 
pouco um salto no desconhecido.  

 

• A nossa perceção sobre o que é divertido pode ser 
muito diferente da deles.  

 



Impactos nos alunos investigadores 

O aspeto mais positivo da experiência para mim… 

Ex.: Escola Secundária Pedro Alexandrino: 

• Ter tocado os problemas da escola mais de perto. 

• Oportunidade de darmos a nossa opinião de um 
modo que CONTA. 

• Fez-me ver o outro lado, por outras palavras, olhar 
através dos olhos do Outro. 

• Aprendi que nem todos pensamos o mesmo e que é 
muito importante recolher e ter em conta as 
diferentes opiniões. 



Impactos nos alunos das turmas 

• Quando uma aula é mais prática e dinâmica como 
esta e o professor é capaz de responsabilizar os 
alunos nas tarefas, eles ficam motivados. Desta 
maneira, os alunos conseguem mesmo aprender. 

• Aprendemos mais sobre a circulação sistémica. 
Gostaríamos de aplicar este método de trabalho com 
outras disciplinas. 

• Aprendemos a preparar e dar uma aula aos nossos 
colegas. 

• A ‘Stôra teve em consideração as nossas ideias. 

• Senti que fazia mesmo parte daquela aula. 

 

 



Impactos nos professores e suas 
práticas 

  
 

Os colegas da escola sentiram que toda esta experiência 
lhes trouxe vários tipos de benefícios. 
Deu-lhes uma visão sobre a forma como os alunos 
preferem trabalhar nas suas aulas. E também lhes deu 
oportunidades para partilhar ideias e boas práticas e 
para trabalhar juntos de forma mais apoiada e 

colaborativa. 
(professora) 

 
 

 



Impactos nos professores e suas 
práticas  

 Ouvir as vozes dos alunos de forma sistemática foi 

uma mudança fundamental na minha prática. (…)  

Também me fez ver que se prepararmos as aulas em 

conjunto com os nossos alunos tornamo-nos mais 

capazes de ultrapassar o problema da sua 

desmotivação. (professora) 

 



Desafios a ter em conta 

• Encontrar tempos  e espaços de reflexão 
• Escolha dos mecanismos adequados para 

um verdadeiro compromisso com as vozes 
dos alunos 

• Articulação entre o feedback dos alunos e o 
desenvolvimento das aulas 

• Abordagem das resistências à mudança 



Desafios a ter em conta 

• Pressões externas: currículo,  processos de 
avaliação, contextos organizacionais,... 

• Encorajamento à experimentação 
• Criação de oportunidades 
• Desenvolvimento da confiança 
• Decisões que garantam a sustentabilidade. 



  

O que aprendemos neste projeto 
 

As opiniões dos alunos tornam-nos mais sensíveis às 
questões da diversidade  e aos modos como organizamos 
a aprendizagem nas escolas 
  
Quando os professores se comprometem com os pontos 
de vista dos alunos  isso pode estimular o debate e a 
experimentação para o desenvolvimento de práticas mais 
inclusivas  
 
A colaboração entre professores é necessária para apoiar 
o desenvolvimento de novos modos de trabalhar na 
escola 
 
Este processo de aprender com a diversidade é suscetível 
de desafiar o status quo dentro da escola 
 
Os elementos dos órgãos diretivos têm de estar 
preparados para apoiar processos de experimentação. 
 



Para mais informações 

 
Páginas na Internet:

 http://studentsvoices.eu/ 
 
  http://redeinclusao.pt 
 
Blog REDEinclusão: 
   http://redeinclusao.blogspot.pt/ 
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