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A Escola, tendo em linha de conta o seu diversificado background social, cultural e étnico, é, sem dúvida, 

o espaço mais inclusivo por excelência, mas, para que a inclusão seja efetiva, é crucial que todos 

participem nela, que entendam a diferença, a pluralidade como fonte de riqueza e conhecimento, alicerces 

de uma aprendizagem que se quer partilhada, colaborativa, humanizada… Sendo que a finalidade da 

inclusão, como nos diz Leitão (2006), é “proporcionar a todos e a cada um o acesso às melhores 

condições de vida e de aprendizagem possíveis (…) num clima onde ser diferente é um valor” (p.33). 

 

 

Neste sentido, a EMAEI tem procurado estabelecer uma 

profícua comunicação com a Comunidade Educativa, bem como enfatizar as linhas basilares da Educação 

Inclusiva, como impulsionadoras de uma Escola mais igualitária, equitativa e eficaz na resposta à 

heterogeneidade que a compõe, através da capacitação e empoderamento de todos.  

 

Para tal, tem vindo a promover ações de formação (de curta duração) para os docentes do Agrupamento e 

procurado estreitar relações com todos os envolvidos no processo educativo dos alunos/as, pois acredita que 

o trabalho cooperativo, colaborativo, inter e transdisciplinar é fulcral, para que a Inclusão aconteça… 



Assim, no passado dia 9 de novembro de 2022, tivemos o privilégio de receber a ilustre Professora Doutora Ariana Cosme que, prontamente, aceitou o nosso 

convite para dinamizar a ação de formação, promovida pela EMAEI, «Os Desafios na Construção de uma Escola Inclusiva». 

 

 

Esta iniciativa possibilitou dar mais um passo neste longo percurso, cujos itinerários preveem mais e 

melhores respostas educativas, que passam, entre outras, pela implementação de Medidas Universais, 

sobretudo através da diferenciação pedagógica, da avaliação diferenciada/individualizada e do 

feedback sistemático ao/à aluno/a (avaliação formativa), em prol da melhoria das suas aprendizagens e 

da otimização do seu potencial.  

 

 

 

Indiscutivelmente, numa perspetiva aglutinadora de 

questões comuns, ambíguas e polémicas, no âmbito das práticas educativas, a pertinência dos conteúdos e 

o desempenho da oradora foram determinantes para o sucesso desta ação, que marcou toda a diferença, num 

continuum de necessidades formativas cada vez mais abrangentes e interativas. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                    

 

Obrigada a todos (alunos, professores, famílias, comunidade, etc) pelo vosso 

contributo diário e contínuo, sem o qual nada seria possível… 

Juntos faremos cada vez mais e melhor… 
 
 
 
Até breve! 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva do AE de Argoncilhe 

 

 

 

 

 


