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A DGE, em parceria com a APPACDM de Lisboa, realizou, no passado dia 17 de maio, o 

Seminário Educação Inclusiva – Equidade – Participação – Direitos – Valores - Progresso, 

no Hotel Altis Grand Hotel, em Lisboa, o qual contou com o Alto Patrocínio do 

Presidente da República.  

O Seminário contou com a presença de cerca de 700 participantes e teve como 

destinatários diretores de agrupamentos de escolas, docentes, famílias, alunos, 

terapeutas, psicólogos, profissionais da área da saúde e representantes de entidades 

institucionais da área da educação. 

Este evento, de âmbito nacional, teve como objetivo partilhar saberes e práticas 

educativas inclusivas que os agrupamentos de escolas têm vindo a desenvolver no seu 

contexto, bem como dar visibilidade à importância e aos desafios que se colocam à 

formação contínua no desenvolvimento dessas mesmas práticas. 

Destaca-se o momento em que foi dada voz aos alunos que, de forma clara e objetiva 

expressaram os seus pontos de vista relativos à educação inclusiva, assim como as suas 

perspetivas sobre os desafios que se colocam à escola em geral e aos professores em 

particular. 

Destaca-se ainda o momento cultural dinamizado pelo Grupo de Percussão Paradiddle 

do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa. Este grupo, constituído por 50 alunos, 

proporcionou com a sua performance um momento de entusiasmo entre os 

participantes. 



 

Os participantes tiveram ainda a oportunidade de visitar a exposição de posters 

alusivos a projetos e práticas implementados em Agrupamentos de Escolas. 

O Seminário inseriu-se no conjunto de iniciativas de (in)formação no âmbito do regime 

jurídico da Educação Inclusiva, Decreto-Lei n.º 54/2018, que a Direção-Geral da 

Educação (DGE) tem vindo a desenvolver como forma de apoiar as escolas, os 

profissionais e as famílias.  

 

Dado o elevado interesse demonstrado por toda a comunidade educativa e para quem 

não pôde assegurar a sua presença no Seminário o evento foi transmitido em 

livestream, sendo ainda possível assistir ao mesmo, em diferido, em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yL27Pp8HNHI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yL27Pp8HNHI

