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Diversidade Multicultural
e Escolas Inclusivas

• Documentos de referência

• Resultados de estudos/análises



Documentos de referência

A nível europeu: 
• Directiva do Conselho (1977)
• Conclusões do Conselho (2008)
• Livro Verde (2008)
• Conclusões do Conselho (2009)
• Relatório da Agência Europeia
A nível intrenacional:
• OCDE
A nível nacional



Estudos/análises europeus e 
internacionais

• O mesmo objectivo: investigar a situação
educativa dos alunos/estudantes com 
experiência de imigração

• Questões relacionadas com terminologia
• Um facto: inexistência de uma análise

extensiva à Diversidade Multicultural e 
NEE (AE)



Principais preocupações (I)

A nível internacional:

• Investigar a situação educativa dos 
alunos com experiência de imigração
através de estudos comparativos sobre 
a análise do sucesso educativo dos 
alunos (tais como o PISA, o PIRLS)



Principais preocupações (II)
A nível europeu:
• Fluxos de migração importantes (10 -15% 

da população escolar do ensino
obrigatório): longa tradição ou fenómeno
novo

• Objectivo estratégico, a nível político: 
promover a equidade, a coesão social e 
uma cidadania activa. Os sistemas
educativos devem apoiar a integração da
população.



Algumas reflexões

• Muitas crianças migrantes encontram-se em
situação de desvantagem: condições sócio-
económicas baixas > desvantagem?):

1.Poucos alunos se matriculam no pré-escolar
2.Elevada representação no ensino profissional
3.Abandono escolar precoce
4.Concentração significativa em certas escolas

(segregação?)



Diversidade Multicultural e NEE

• Desproporção de alunos: alta/abaixa –
representação em colocações especiais
• Instrumentos e procedimentos de avaliação
• Falta de competências específicas nas
duas áreas (imigração e NEE) 
• Aquisição da língua como factor-chave
• Expectativas e valores

Necessidade de mais investigação
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