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ESTRATÉGIA



O ROTEIRO SOCI@LL
A Estratégia SOCI@LL visa alavancar, apoiar e acelerar
mudanças sistémicas em prol de contextos e sistemas
educativos mais inclusivos dentro e em redor das escolas.
Este roteiro foi desenvolvido com base nos resultados
das atividades preparatórias realizadas pelos parceiros a
nível regional, nacional e transnacional, criando as
fundações para a expedição SOCI@LL. O mapa:

Oferece uma visão global sobre o problema e os desafios
sociais relacionados com educação inclusiva e mapeia o
estado da arte sobre o qual a rede SOCI@LL vai ser
criada e atuará
Reúne um conjunto de práticas inspiradoras
relacionadas com a educação inclusiva e metodologias
inovadoras na Europa
Delinea um roteiro para os interessados em embarcar
numa expedição sobre o uso da abordagem global da
escola e laboratórios sociais para semear, nutrir e
promover a inclusão social dentro e em redor das
escolas
Estabelece um plano de ação com vista à replicação do
SOCI@LL em diferentes contextos e sistemas educativos
Apresenta recomendações para a promoção de
abordagens educativas inclusivas e inovadoras

ESTRATÉGIA
Foi desenvolvida uma estrutura assente em quatro pilares e
identificadas recomendações.
 
ESTABELECER E MANTER A REDE SOCI@LL

Fomentar uma cooperação estruturada entre autoridades locais
e escolas para a promoção dos valores fundamentais da UE
através de programas educativos sistémicos
Utilizar efetivamente as novas tecnologias como instrumentos
de apoio ao diálogo participado entre stakeholders
Desenvolver atividades sobre educação cívica através de uma
ação sinérgica com a comunidade local
Garantir a representação da diversidade e do pluralismo nas
parcerias locais

DESENVOLVER, TESTAR E OTIMIZAR RECURSOS EDUCATIVOS
INOVADORES PARA APRENDIZAGENS INCLUSIVAS

PLANO DE AÇÃO
O plano de ação SOCI@LL oferece uma orientação
detalhada para a replicação da estratégia e
extensão do laboratório social virtual a outros
contextos e sistemas educativos da União Europeia.

Fomentar aprendizagens inclusivas através de metodologias
holísticas e abordagens baseadas nos direitos humanos
Incluir abordagens colaborativas nos projetos educativos para
promover a cooperação e o diálogo entre tod@s
Flexibilizar e incluir processos de cocriação nos projetos
educativos
Formar e capacitar os professores para que respondam mais
facilmente aos desafios da sociedade atual

DESENVOLVER, TESTAR E OTIMIZAR GUIAS ORIENTADORES
SOBRE PLATAFORMAS INCLUSIVAS PARA AUTORIDADES LOCAIS

Posicionar os jovens no centro da tomada de decisão relativa às
aprendizagens inclusivas dentro e em redor das escolas
Promover o envolvimento e participação dos pais/cuidadores
(abordagem global da escola)
Desenvolver um referencial de avaliação que permita aferir
mudanças geradas através das plataformas sociais para a
inclusão
Incluir nas plataformas inclusivas espaços de discussão sobre as
necessidades e prioridades emergentes

ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO SOCIAL
VIRTUAL SOCI@LL

Analisar e debater desafios a partir das comunidades educativas
Incorporar a diversidade e o pluralismo nas metodologias
inclusivas e nas abordagens de codecisão
Promover uma abordagem centrada no aluno, com vista a
reforçar as competências dos jovens e garantir uma educação
de qualidade para tod@s
Garantir programas educativos formais e não formais inclusivos
num quadro abrangente a nível local 

1. CRIAR AS FUNDAÇÕES

2. ENVOLVER OS ATORES-CHAVE

3. USAR RECURSOS EDUCATIVOS INOVADORES

4. USAR DOCUMENTOS ORIENTADORES

5. ACOMPANHAR (ONLINE)


