
 

                  Da Visão às Práticas 

Seminários por todo o país promovem 
educação inclusiva junto das 

comunidades escolares 

 

Nos meses de outubro a dezembro de 2022, o 

Ministério da Educação promoveu um 

conjunto de 12 seminários, prosseguindo o 

compromisso com a construção de uma 

escola inclusiva, uma escola na qual todos os 

alunos são respeitados e valorizados e onde 

têm oportunidade de realizar aprendizagens 

de qualidade. 

Os seminários, realizados em Évora, Faro, Viseu, Santarém, Gaia, Lisboa, Fátima, Vila 

Real e Póvoa de Varzim, envolveram mais de 2200 profissionais, entre Diretores/as, 

Coordenadores/as de EMAEI, Coordenadores/as de DT/Conselho de Docentes de 

Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas, representantes de Centros de 

Formação de Associações de Escolas e de Escolas Profissionais.  

As reuniões foram dinamizadas por elementos de vários serviços do Ministério da 

Educação (DGE, DGEstE, ANQEP, IGEC), tendo os trabalhos permitido aos participantes 

refletir em torno das temáticas: 

• Escolas e Comunidades locais promotoras de inclusão. 

• Trabalho em rede, equipas educativas e mudança organizacional. 

• Monitorização de dinâmicas de inclusão - observar o desempenho e conduzir 

a mudança. 

• Mentorias e Tutorias. 

 

O Sistema de Monitorização da implementação do regime jurídico da Educação 

Inclusiva em Portugal, desenvolvido com e para o nosso país, pela Agência Europeia 

para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva, foi uma das temáticas de 

reflexão/discussão nos grupos de trabalho, além da análise de situações que refletem 

atitudes e perceções que ocorrem nos espaços escolares. 

A atividade Da Visão às Práticas, desenvolveu-se no âmbito do Projeto Educação 

Inclusiva, cujo foco é a capacitação de atores, acompanhamento e apoio de 

proximidade e investigação/ação, numa abordagem sistémica, procurando responder 

a desafios com que a Escola se defronta, enquanto espaço de socialização cultural, e 

observando os princípios e valores que definem uma sociedade que se quer 

democrática e inclusiva. 

http://www.dge.mec.pt/sistema-de-monitorizacao-da-implementacao-do-regime-juridico-da-educacao-inclusiva-em-portugal
http://www.dge.mec.pt/sistema-de-monitorizacao-da-implementacao-do-regime-juridico-da-educacao-inclusiva-em-portugal
https://www.european-agency.org/
https://www.european-agency.org/


 

 

 


