
Todos os Alunos Aprendem

Uma escola para todos 

e para cada um



Novo paradigma... 

...nova legislação 



A Educação Inclusiva:
Decreto lei 54/2018 

Cada escola deve reconhecer a mais valia da
diversidade dos seus alunos, encontrando formas de
lidar com essa diferença, adequando os processos
de ensino às características e condições individuais
de cada aluno.



Compete a cada escola

identificar as barreiras à

aprendizagem e apostar na

diversidade de estratégias

para as ultrapassar, de modo

a assegurar que cada aluno

tem acesso ao currículo e

à aprendizagem, levando todos e cada um

ao limite das suas potencialidades.

A Educação Inclusiva:
Decreto lei 54/2018 



Abandona os sistemas de 
categorização de alunos, 
incluindo a “categoria” necessidades 
educativas especiais; 

Abandona o modelo de legislação especial para alunos 
especiais; 

Estabelece um continuum de respostas para todos os 
alunos; 

A Educação Inclusiva:
Decreto lei 54/2018 



Coloca o enfoque nas respostas educativas e não em
categorias de alunos;

Perspetiva a mobilização, de forma complementar, sempre
que necessário e adequado, de recursos da saúde, do
emprego, da formação profissional e da segurança social

A Educação Inclusiva:
Decreto lei 54/2018 



https://youtu.be/VQlOJa2Pwlo

Jafar ...

As aparências enganam

https://youtu.be/VQlOJa2Pwlo


Abandonar as “categorias”, os rótulos...

...para todos os alunos e para cada um!



A Manuela é a desinibida
da turma, comunicadora e
líder.

A Maria, a Ana e algumas
das outras são candidatas a
princesinhas, sempre muito
arranjadas.

Já o Rodolfo é um pestinha,
vem de uma família
complicada e não larga os
repetentes.



O hábito de rotular estigmatiza as crianças
e desencoraja-as a aproveitar uma das
grandes vantagens do ambiente escolar:
a liberdade para experimentar papéis e
atitudes.



Os juízos de valor positivos ou negativos 

podem ter consequências negativas.



Faz parte da cultura humana julgar os outros com base nos
próprios padrões e códigos éticos e morais.

A criação de estereótipos reflete a nossa tendência para nos
defendermos da diferença que o outro representa. Rotular é
enquadrá-lo numa categoria que o reduza e simplifique para
nós.

É preciso um esforço
para se afastar dos
referenciais próprios e
observar a beleza da
diversidade, conhecer o
individual, fora da categoria
em que o enquadramos.



Na escola, no entanto, essa prática é mais grave porque
os alvos são seres em desenvolvimento e dão mais valor
a julgamentos.



Início do ano... Expectativas...

Os alunos dos CEFs

Os alunos repetentes

Os alunos do ensino articulado...



Os registos escolares e os relatórios passam por

coordenadores, professores.

A imagem da criança ou adolescente pode ser

influenciada negativamente devido a acontecimentos

totalmente ultrapassados.

A postura é relacional, varia em ambientes distintos.



As expectativas influenciam a 
aprendizagem

Os alunos comportam-se em função das suas
expectativas em relação ao que conseguem ou não
aprender.

Se acreditarem que conseguem aprender algo, seja 
equações matemáticas ou andar de bicicleta, 
normalmente fazem 
progressos. Quando 
não têm confiança 
nas suas capacidades, 
não conseguem 
aprender



As expectativas influenciam a 
aprendizagem

A auto confiança dos alunos cresce à medida que
experienciam o sucesso, na mesma medida em que perdem
confiança à medida que experienciam insucessos.

Os professores devem atribuir aos alunos tarefas desafiantes,
mas realizáveis e ajudá-los a ter sucesso nas mesmas.



As expectativas influenciam a 
aprendizagem

Os alunos apercebem-se muito facilmente das
expectativas que os outros têm a seu respeito.

As expectativas positivas e 
negativas manifestadas por 
pais, professores, pares,  

influenciam as   
expectativas dos 

alunos e consequentemente 
os seus comportamentos de 
aprendizagem.



As expectativas do professor

Os professores são o fator escolar que mais afeta a
realização académica dos alunos.



Um crescente número de 

investigações sugere que as 

expectativas que o professor 

tem em relação a cada 

aluno, influencia 

significativamente o seu 

sucesso escolar.

As expectativas do professor podem basear-se, por
exemplo, nas características individuais dos alunos, tais
como raça, etnia, nível socioeconómico da família ou
resultados escolares anteriores.

As expectativas do professor



Estas expectativas podem levar os 
professores a terem comportamentos 
diferentes: por exemplo, dão menos 
feedback aos alunos, menos tempo 
para responderem e menos reforço 
positivo quando estes alunos 
respondem corretamente.

Estes comportamentos do professor repetidos 
dia após dia, ao longo do ano, ou de anos, 
podem ter consequências nos alunos e 
perpetuar diferenças na sua realização 
escolar.

As expectativas do professor



Os professores revelam as suas expectativas 
na forma como ensinam cada aluno

No início de cada ano escolar, os professores têm que
avaliar as expectativas académicas de um grupo de
alunos que acabaram de conhecer, de modo a
assegurar que os interesses, pontos fortes e fracos de
cada criança são considerados e tratados de forma
eficaz ao longo do ano.



Os professores correm o risco de 
estabelecer expectativas 
inadequadas em relação à 
alguns alunos, o que pode 
influenciar negativamente suas 
atitudes e comportamentos em 
relação a esses alunos.

Sem perceber, os professores 
revelam expectativas nas 
oportunidades de aprendizagem 
oferecidas.

Os professores revelam as suas expectativas 
na forma como ensinam cada aluno



Um professor pode estabelecer padrões mais baixos 
para alunos com histórico de baixa realização ou 
pode interpretar os 
comportamentos 
de vários alunos de 
maneira diferente, 
de acordo com as 
suas ideias prévias 
acerca do mesmo.

Os professores revelam as suas expectativas 
na forma como ensinam cada aluno



Em 1968, Rosenthal e Jacobson apresentaram um 
estudo denominado 
Pygmalion in the Classroom, 
que foi um dos primeiros a 
fornecer provas 
contundentes de que as 
expectativas do professor 
podem afetar 
significativamente o 
desempenho dos alunos.

Os professores revelam as suas expectativas 
na forma como ensinam cada aluno



Os investigadores deram aos professores informações
falsas sobre os resultados de QI de alunos selecionados e
indicaram que esses alunos tinham muito potencial de
aprendizagem e de desenvolvimento cognitivo.

Os professores revelam as suas expectativas 
na forma como ensinam cada aluno



Muitos estudos subsequentes apoiaram as descobertas
gerais do estudo original de 1968.

Os professores revelam as suas expectativas 
na forma como ensinam cada aluno

Os alunos que os professores 
esperavam que tivessem um 
bom desempenho 
mostraram ganhos 
significativamente maiores no 
desenvolvimento intelectual 
do que seus colegas de 
turma no final do 2º ano do 
estudo.



Maria Teresa Lago: “Levar a inclusão até às estrelas”

A investigadora portuguesa escolheu a inclusão como
tema para o mandato trianual naquela que é uma das
principais organizações dedicadas à astronomia do
Mundo – a União Astronómica Internacional.



“Uma organização internacional feita para todos tem
de contribuir para a inclusão, que não é só a inclusão
de género, é de muitos tipos: é de culturas diferentes
que têm de ser respeitadas, mas que podem dificultar
ou facilitar a ciência.

A questão da inclusão é também a inclusão de regiões
e de pessoas que têm limitações físicas – incluindo
pessoas cegas, que têm direito a aprender astronomia
e a trabalhar em astronomia – e a inclusão até na vida
diária, porque o conhecimento dá poder.”

Maria Teresa Lago

(30 de agosto de 2018, Jornal Público)



https://youtu.be/u5651tdwyXo

Merece a pena??

https://youtu.be/u5651tdwyXo
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