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A EXPEDIÇÃO
A ambição do projeto SOCI@LL (Whole school 
social labs: innovative and participatory approaches 
for citizenship education and social inclusion) é 
gerar uma mudança na forma como as escolas e as 
comunidades cooperam para promover a inclusão 
social através de metodologias participativas e 
reforçadoras e soluções criativas e sustentáveis, 
criadas por, como e para os atores chave, seguindo 
a abordagem global da escola e utilizando 
laboratórios sociais.
A expedição SOCI@LL adota numa metodologia 
colaborativa estruturada em cinco passos. Cada 
um apresenta objetivos claros e resultados chave. 

INTRODUÇÃO
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1
PASSOS OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS-CHAVE

OS AVENTUREIROS

O projeto SOCI@LL e as suas atividades são promovidas por, com e para as escolas, suas comunidades, 
autoridades locais e outros stakeholders relevantes. O consórcio envolve 14 organizações (de 
Portugal, Itália, Chipre e Polónia) que estão organizadas em redes nacionais, assegurando que em 
cada país parceiro existe pelo menos uma escola, uma autoridade local (município) e um parceiro 
técnico-científico. Nesta parceria, os membros do consórcio representam os interesses, expetativas 
e necessidades dos utilizadores finais, garantindo (juntamente com a abordagem participativa que 
envolve potenciais utilizadores finais ao longo do projeto) que os recursos serão úteis, relevantes e 
sustentáveis.

3
2

5
4

Criar as fundações Mapear o estado da arte e as neces-
sidades 
Proceder à análise comparativa e 
evidenciar boas práticas
Codesenvolver uma estratégia para 
acelerar mudanças relevantes

Estado da arte, boas práticas e estratégia 
SOCI@LL

Envolver os atores Estimular o compromisso e apro-
priação dos processos por parte dos 
beneficiários
Nutrir a aprendizagem conjunta, tro-
ca de experiências e cooperação

Parcerias abertas e metodologias colabora-
tivas

Gerar recursos educati-
vos inovadores 

Desenvolver e testar várias fer-
ramentas para professores e para 
gestores escolares

Conjunto de ferramentas direcionado a 
gestores escolares para a criação e manu-
tenção de sistemas inclusivos e sensíveis às 
questões culturais, dentro e fora da escola
Conjunto de ferramentas para professores 
com vista ao estímulo da inovação curricu-
lar e pedagógica e reforço da aprendizagem 
multicultural, dentro e fora da sala de aula

Criar documentos 
orientadores inovado-
res

Desenvolver e testar recursos orien-
tadores para autarquias 

Documentos orientadores para autarquias 
objetivando a criação, reforço e manu-
tenção de plataformas transversais para a 
inclusão social

Construir um laborató-
rio social virtual dinâ-
mico

Criar a plataforma virtual SOCI@LL Laboratório Social Virtual para colaboração 
intersectorial e oportunidades participadas 
de aprendizagem
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UTILIZADORES FINAIS BENEFÍCIOS ESPERADOS

A L U N O S

E S C O L A S

C O M U N I D A D E S

Vão aprender com currÍcula sensíveis às questões de 
género, complementados por abordagens inovadoras e 
holísticas

Vão reforçar as suas competências socioeducativas e 
interculturais, aplicando novos métodos para motivar 
TOD@S os alunos

Vão estabelecer e manter alianças transversais e fortalecer 
a cooperação entre as escolas e os atores chave da 
educação e inclusão  

ESTRATÉGIA 
SOCI@LL

A Estratégia SOCI@LL visa alavancar, suportar 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 e conclui os objetivos da fase inicial do projeto: criar as fundações para a expedição 
SOCI@LL.

• Oferece uma visão global sobre o problema e 
os desafios sociais relacionados com educação 
inclusiva e mapeia o estado da arte e realidades 
sobre as quais a rede SOCI@LL será criada e atuará
• Reúne um conjunto de práticas de sucesso 
inspiradoras relacionadas com a educação inclusiva 
e metodologias inovadoras na Europa
• Delineia um roteiro para todos os que estejam 
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 
replicabilidade do SOCI@LL em diferentes 
contextos e sistemas educativos
• Por fim, apresenta algumas recomendações para 
a promoção de abordagens educativas inclusivas e 
inovadoras.

A ESTRATÉGIA REPRESENTA UM 
COMPÊNDIO DOS SEGUINTES 

CONTRIBUTOS:

E S C O L A S

E S C O L A S
Vão estabelecer e manter alianças transversais e fortalecer 
a cooperação entre as escolas e os atores chave da 
educação e inclusão  

P R O F E S S O R E S
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Graças à composição do consórcio e sua estrutura 
triárquica, todos os parceiros contribuíram com a 
sua experiência e perspetivas do seu contexto local, 
mapeamento as realidades atuais no que se refere 
ao enquadramento legal, tendências estatísticas e 
práticas existentes dentro e em redor das escolas 
no Chipre, Itália, Polónia e Portugal. No total, 
quatro relatórios nacionais foram desenvolvidos 
e constituíram a base para a elaboração de um 
relatório global, comparativo e com um enfoque 
transnacional. 

ESTADO DA ARTE
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O relatório global do estado da arte corresponde, assim, ao resultado integrado da análise conduzida 
nos vários países e oferece uma base sólida e informativa para a partilha de conhecimento e 
compreensão da atualidade no que se refere às medidas, instrumentos e políticas para responder aos 
desafios da exclusão social dentro e em redor das escolas. Os resultados apresentados baseiam-se: 

Os resultados da pesquisa documental conduzida nos países da parceria SOCI@LL apontam para o facto 
da fisionomia da sociedade europeia em que vivemos estar a mudar, desafiando os enquadramentos 
existentes ao nível dos sistemas e políticas na área da educação. Um novo paradigma baseado 
numa cultura de tolerância, valorização da diversidade e do pluralismo é cada vez mais necessária 
(especialmente nos jovens), promovendo-se a inclusão ao invés da assimilação e conformismo. As 
turmas nas escolas têm-se tornado cada vez mais multiculturais e uma abordagem centrada no aluno 
tem sido cada vez mais solicitada por diferentes atores.

A promoção de uma educação de qualidade e inclusiva, especialmente para os mais vulneráveis, 
tem sido assegurada por significativas reformas legislativas nos últimos anos que visam a inclusão 
de todos os alunos nos processos de aprendizagem e consideram as mudanças da fisionomia e 
as necessidades das sociedades atuais. No entanto, a implementação eficaz dos quadros legais e 
respetivas reformas constitui um processo de melhoria contínua que envolve a escola como um todo 
e a comunidade local para garantir que a inclusão social dentro e fora de sala de aula é conseguida 
de forma integrada, holística e completa, através da utilização de recurso e ferramentas de apoio e 
do reforço das competências dos envolvidos. Em muitos países, a diversidade de necessidades de 
aprendizagem, as questões de género e aspetos relativos às disparidades socioeconómicas são os 
principais elementos incluídos nas reformas em prol de uma educação inclusiva

Na pesquisa documental, incluindo a análise do enquadramento legal e as tendências nacionais na 
área da educação inovadora e inclusiva 

Em referências e fontes chave selecionadas e analisadas num exaustivo exercício de revisão de literatura

1

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA DOCUMENTAL 

2
3 Num conjunto diversificado de métodos participativos, incluindo um programa de questionários 

(destinados a alunos, professores e gestores escolares), grupos focais (envolvendo membros das 
comunidades locais e adotando uma abordagem global da escola) e entrevistas semiestruturadas 
(com especialistas das áreas da educação e da inclusão social) abrangendo os tópicos de pesquisa do 
projeto SOCI@LL a dois níveis: dentro e em redor das escolas
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NOVA FISIONOMIA 
SOCIETAL

e desafios para as 
políticas transversais da 

UE

Paradigma da inclusão em vez 
de assimilação nas reformas 

legislativas na área da educação

ABORDAGENS 
INOVADORAS NA 

ÁREA DA EDUCAÇÃO 
que promovem a 

diversidade em vez do 
conformismo

• São necessárias mudanças nos programas 
educativos desenhados para turmas 
cada vez mais diversas em termos de 
necessidades de aprendizagem

• O abandono escolar precoce é um 
fenómeno que necessita de uma atenção e 
intervenção continuada e especial

• É fundamental dar resposta às 
disparidades socioeconómicas e acesso 
desigual às oportunidades de aprendizagem

É necessário promover 
uma CULTURA DE 

TOLERÂNCIA E 
DIVERSIDADE, 

promovendo os valores 
fundamentais Europeus

E L E M E N T O S  R E L E V A N T E S  D A  P E S Q U I S A  D O C U M E N T A L  S O C I @ L L

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
REVISÃO DA LITERATURA

Foi realizada uma revisão da literatura a nível nacional (nos países da parceria) e a nível Europeu/
Internacional, com o objetivo de explorar tópicos relevantes e construir um catálogo de referências 
recentes e relevantes. Os tópicos selecionados relacionam-se com práticas inovadoras para a inclusão 
de jovens seguindo uma abordagem global da escola; educação e métodos inclusivos; currículo 
multicultural; capacitação de jovens de contextos desfavorecidos; promoção da igualdade e da 
diversidade crescente nas escolas; participação de jovens e cidadania ativa ao nível da comunidade; 
parcerias estratégicas entre escolas e comunidades; e abordagens colaborativas bem-sucedidas para 
a inclusão social dos jovens.
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PAÍSES SOCI@LL  
(Chipre, Itália, Polónia e Portugal)

OUTROS PAÍSES

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA DE CAMPO
A pesquisa de campo envolveu diferentes elementos da 
comunidade escolar (pesquisa “dentro das escolas”: inquéritos 
e grupo focal com a comunidade escolar) e outros atores locais 
relevantes nas áreas da educação e da inclusão social (pesquisa 
“em torno das escolas”: entrevistas semiestruturadas e grupo 
focal com especialistas). Na Itália, a pesquisa de campo foi 
realizada em duas regiões. A pesquisa de campo envolveu um 
total de 447 inquéritos, 54 entrevistas semiestruturadas, 10 
grupos focais (5 com comunidades escolares e 5 envolvendo 
outros atores relevantes) com um total de 83 participantes.

As principais conclusões são as seguintes:

Importância da promoção da cidadania 
ativa dos jovens como facilitadora da sua 

inclusão social

Expansão de programas de aprendizagem 
abertos e flexíveis

Reforçar as competências dos 
profissionais escolares com vista a 

pedagogias mais inclusivas e inovadoras

Criação de referências de avaliação de 
abordagens educativas, facilitandoa 

identificação de boas práticas

Promoção de abordagens centradas no 
aluno e nas necessidades

Promoção de abordagens colaborativas 
holísticas para capacitação dos jovens e 

qualidade da educação

Utilização efectiva de novas tecnologias 
em contexto escolar

REVISÃO DA LITERATURA NOS PAÍSES DA PARCERIA SOCI@LL E EM OUTROS PAÍSES DA UE E NÍVEL INTERNACIONAL
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PÚBLICO-ALVO/
MÉTODO

Alunos

Professores

Gestores escolares

Comunidade escolar

Outros atores relevantes

Especialistas na área da educação

Especialistas na área da inclusão

TOTAL

296

133

18

4 4 7

28

26

5 4

40

43

8 3

SURVEY FOCUS GROUPSSEMI-STRUCTURED 
INTERVIEWS

A pesquisa de campo apontou para a necessidade de introdução de novas abordagens pedagógicas 
e inovações curriculares nos programas educativos, focadas na diversidade e em metodologias 
colaborativas. A pesquisa demonstrou também que as questões de género e de orientação sexual, 
os fatores socioeconómicos e os aspetos relacionados com a diversidade cultural são aspetos-
chave a considerar no combate à discriminação. Parcerias estruturadas ao nível da comunidade 
podem contribuir para uma efetiva implementação de um programa anti-bullying envolvendo uma 
rede de escolas variadas. Adicionalmente, reconhece-se a importância de um maior envolvimento 
dos cuidadores, em especial para os que proveem de outros países. Outros aspetos salientados 
prendem-se com a atualização dos conhecimentos e competências dos professores através de 
formação contínua para responder aos desafios societais atuais (turmas multiculturais, novas 
tecnologias, programas educativos flexíveis e centrados no aluno...).

ALUNOS

PROFESSORES

GESTORES ESCOLARES

São necessárias mais atividades 
interculturais e de mobilidade
O bullying deve ser abordado 
com programas de prevenção e 
intervenção efetivos
Devem ser promovidas abordagens 
de cocriação e centradas no aluno

Há barreiras à aplicação dos valores 
sociais de inclusão
As questões da orientação sexual 
continuam a ser delicadas e 
controversas
São necessárias mais oportunidades 
para envolvimento dos cuidadores

A formação focada nas questões 
da inclusão social é vista como 
mais valia para os professores
É fundamental promover a 
participação ativa dos jovens 
alunos

FACTOS E FIGURAS DA PESQUISA DE CAMPO SOCI@LL

INQUÉRITOS SOCI@LL 

ELEMENTOS-CHAVE DA PESQUISA DE CAMPO “DENTRO” DAS ESCOLAS
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CURRÍCULO
Combinar atividades de aprendizagem formais e 
não formais
Estratégias e atividades coerentes entre escola-
comunidade 
Currículo aberto e flexível a abordagens de 
cocriação de percursos de aprendizagem

DIVERSIDADE
Insuficiente implementação de políticas inclusivas 
para cidadãos com deficiência
Necessidade de responder mais eficazmente às 
desigualdades de género
Reconhecimento do estatuto social e diferenças 
geográficas como fatores de discriminação

PARADIGMA
Cultura de tolerância e abordagem holística para 
a inclusão
Reconhecimento  das barreiras à integração de 
diferentes grupos culturais
Atenção à influência que os media têm 
relativamente à xenofobia e discriminação

PEDAGOGIAS
Otimizar as abordagens pedagógicas através do 
uso das novas tecnologias
Promoção de programas de formação contínua 
para professores
Promção do diálogo estruturado e esclarecedor 
nas escolas

ELEMENTOS-CHAVE DA PESQUISA DE CAMPO “EM REDOR” DAS ESCOLAS

GRUPO FOCAL SOCI@LL COM A COMUNIDADE ESCOLAR

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS E GRUPO FOCAL COM OUTROS STAKEHOLDERS

ALUNOS
PROFESSORES

GETORES ECOLARES
PAIS

OUTROS ATORES

As questões da diversidade 
refletem-se no estatuto 
socioeconómico
A religião é vista como um fator de 
discriminação
A aprendizagem inclusiva pode ser 
facilitada pelos pares

Valorizam-se os programas anti-
bullying em colaboração com a 
comunidade local
É importante existir um programa de 
acolhimento para os alunos migrantes
Abordagens colaborativas com 
suporte das novas tecnologias são 
valorizadas

As questões da orientação sexual 
e da identidade de género são 
consideradas tabu
Reconhece-se a importância 
da capacitação contínua dos 
professores
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Os parceiros identificaram várias práticas 
implementadas a nível nacional e Europeu/
internacional, fornecendo uma breve descrição das 
mesmas. No total, 15 práticas inspiradoras foram 
selecionadas para uma análise mais aprofundada, 
incluindo 12 em países parceiros (três no Chipre, 
na Itália, Polónia e em Portugal) e três noutros 
países 

PRÁTICAS         INSPIRADORAS
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E-EVALINTO: Ambiente de avaliação para fomentar ferramentas e práticas de mentoria intercultural na escola 

Educação afetiva nas escolas

Escola de Segunda Oportunidade

Programa de língua Grega para menores oriundos de países terceiros

REEI: Rede de Escolas para a Educação Intercultural

INCLUDED

DOIT – Competências empreendedoras para jovens inovadores sociais num mundo digital aberto

iDecide: Kit inovador de ferramentas para políticas inclusivas na tomada de decisão

Escola Raszyńska

Abordagem à educação inclusive -> Unidades de Ensino estratificadas

NEMESIS – Novo modelo educativo promotor de competências de inovação social

Campos de verão para a inclusão e combate à agitação social

Escolas Amigas dos Direitos Humanos

Pacote de boas vindas - POWITALNIK

OSOS – Escolas abertas para sociedades abertas
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Melhorar a experiência de aprendizagem dos jovens e garantir um processo de aprendizagem ao longo 
da vida são importantes desafios a abordar no campo da educação. O combate ao ababandono escolar 
precoce é ainda uma prioridade em vários países europeus (por exemplo, na Polónia). E é possível 
inverter oferecer alternativas, proporcionando novas oportunidades a quem decidiu inverter a sua 
opção de saída e voltar uma vez mais a integrar um quadro educativo aberto (por exemplo, “Escola de 
Segunda Oportunidade”, Portugal). É fundamental garantir que oferta educativa possa ser atualizada 
e responda às necessidades individuais de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem específicas 
não podem ser abordadas com soluções padrão, mas im através de percursos de aprendizagem 
personalizados (por exemplo, “Unidades de Ensino Estratificado”, Itália).

Os sistemas educativos não estão ainda totalmente adaptados a uma sociedade onde a diversidade 
e o pluralismo são questões progressivamente familiares. Reduzir a exclusão social dos jovens 
é uma prioridade nas salas de aula crescentemente mais diversificadas. Existem já várias práticas 
que visam “preparar” as escolas para acolher estudantes estrangeiros (especialmente oriundos de 
países terceiros), facilitando o seu acolhimento e integração no sistema educativo e na sociedade (por 
exemplo, “Pacote de boas vindas”, Polónia). O objetivo principal destas práticas tem sido oferecer um 
currículo pioneiro e promover a inovações pedagógica para reforçar as competências multiculturais 
de professores e alunos (por exemplo, “Escola Raszyńska”, Polónia). A escola é um ambiente de 
aprendizagem plural e essa diversidade não é refletida nas abordagens e metodologias tradicionais 
adotadas em muitas escolas e salas de aula, comprometendo o sucesso educativo de tod@s. Existem 
ainda grupos minoritários que tendem a abandonar abruptamente o seu percurso de aprendizagem 
ou que têm mais dificuldades em atingir o seu potencial educativo. É de suma importância reconhecer 
e destacar as mais valias das configurações diversas e plurais (por exemplo, “Rede de Escolas para a 
Educação Intercultural”, Portugal).

O ambiente educativo deve promover os mesmos valores que as sociedades contemporâneas 
procuram difundir, sensibilizando os cidadãos para os valores democráticos fundamentais da UE. Os 
sistemas educativos devem reconhecer seu objetivo social comum de educar mais do que alunos 
(com sucesso académico), mas cidadãos da sociedade. As escolas que valorizam a promoção e 
promoção de valores democráticos permitem aos seus alunos tornarem-se cidadãos democráticos 
ativos e conscientes (por exemplo, “Educação Afetiva na Escola”, Itália). Abordar a dimensão pessoal 
e social dos jovens é importante para a sociedade de hoje e do futuro, preparando membros ativos 
e promotores do respeito pelos outrose seus direitos (por exemplo, “Escolas Amigas dos Direitos 
Humanos”, Portugal). Esta abordagem educativa holística escola-comunidade desempenha um papel 
fundamental na prevenção de desvios do comportamento entre os jovens (discriminação, bullying e 
episódios de cyber-bullying, etc.)

Várias reformas políticas têm sido introduzidas no campo da educação com vista a tornar as escolas 
mais eficazes no que se refere a proporcionar aos alunos uma educação ajustada ao século XXI. As 
escolas têm sido desafiadas a reforçar a qualidade da educação, oferecendo cada vez mais aos seus 
alunos oportunidades para adquirirem e desenvolverem competências avançadas e tornarem-se 
pensadores críticos e ábeis na resolução de problemas e no uso das tecnologias (por exemplo, “DOIT”, 
nível Europeu/internacional). Estas iniciativas são bastante diversificadas e incluem o desenvolvimento 
de portais que oferecem oportunidades de desenvolvimento profissional aos professores e facultam 
recursos digitais aos alunos (por exemplo, “iDecide”, Chipre) e, a um nível mais alargado, a criação de 
ambientes de aprendizagem que inspirem todos os jovens a atingirem o seu potencial (por exemplo, 
“Escolas Abertas para as Sociedades Abertas”, nível Europeu/internacional). Garantir o igual acesso e 
disponibilidade de equipamentos e recursos educativos aos jovens de contextos mais desfavorecido 
é uma das prioridades das abordagens da inovação social, favorecendo aprendizagens colaborativas, 
inclusivass e flexíveis (por exemplo, “Nemesis”, nível Europeu/internacional).

Uma análise detalhada e pelo menos uma entrevista foram realizadas para cada uma destas boas 
práticas, envolvendo os principais atores implicados na gestão/operacionalização.
As iniciativas que aqui se apresentam exemplificam práticas inovadoras e inclusivas implementadas 
em países da UE e a nível internacional na área da educação, inspirando futuras ações.
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LIÇÕES APRENDIDAS ATRAVÉS DO BENCHMARK SOCI@LL
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A estratégia SOCI@LL foi construída com base nos 
resultados do mapeamento do estado da arte e 
do conhecimento cocriado ao longo do primeiro 
passo desta expedição. Este roteiro, oferece 
uma visão geral sobre os próximos passos em 
prol de sistemas mais inclusivos com base numa 
abordagem holística que considera os contextos e 
realidades atuais. 

STRATÉGIA  SOCI@LL
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Estabelecimento e manutenção da rede SOCI@LL

Desenvolvimento, teste e otimização de guias 
orientadores sobre plataformas colaborativas 

Desenvolvimento, teste e otimização de 
um recursos educativos inovadores para 

Estabelecimento e manutenção do laboratório 
virtual social

 PILARES DA ESTRATÉGIA SOCI@LL

 PILARES DA ESTRATÉGIA SOCI@LL

Entre os passos que se seguem nesta expedição, encontra-se o estabelecimento e manutenção de 
uma rede SOCI@LL, operacional e aberta aos atores locais. São os membros desta rede que vão 
apoiar o desenvolvimento, testar e otimizar um conjunto inovador de recursos educativos para 
aprendizagens inclusivas e sua incorporação nos currículos e práticas pedagógicas. Estes atores vão 
ainda contribuir para a criação, validação e aperfeiçoamento de guias orientadores e ferramentas de 
apoio para abordagens colaborativas promovidas pelas autoridades e atoreslocais. Um último passo 
desta expedição diz respeito à dinamização de um laboratório social virtual que, juntamente com os 
restantes recursos, apoiará mudanças efetivas no sentido de uma escola aberta, que reconhece e 
incluí todos os atores e suas contribuições.

Desafios/Problemas abordados: as políticas inclusivas no campo da educação promovidas a nível 
local devem considerar abordagens colaborativas ao nível da operacionalização, garantindo a 
representação e participação de todos os atores e partes interessadas. O trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido pelas escolas no sentido da promoção de um ambiente de aprendizagem 
seguro e positivo (dentro e em redor das escolas) pode ser favorecido através de parcerias sólidas 
e sustentáveis com autoridades locais, através das quais os atores interessados e os utilizadores 
finais podem ser envolvidos enquanto cocriadores. Esta abordagem pode aumentar a participação 
ativa e a inclusão social dos jovens na sociedade e pode ainda criar oportunidades significativas 
e efetivas de envolvimento de toda a comunidade escolar (seguindo uma perspetiva global) na 
reflexão e discussão sobre os valores comuns, tornando os seus membros cidadãos mais conscientes 
e informados, melhor preparados para defender a tolerância e a inclusão, atuar como embaixadores 
dos valores democráticos e de antidiscriminação e promover a igualdade na comunidade escolar e na 
sociedade em geral.

PILAR 1: 
A RED SOCI@LL
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Fomentar uma 
cooperação 
estruturada entre 
autoridades locais 
e escolas para à 
promoção dos valores 
fundamentais da UE 
através de programas 
educativos sistémicos

O conceito SOCI@LL está estruturado numa abordagem profundamente 
colaborativa, no âmbito da qual parcerias significativas e eficazes são encorajadas 
e simultaneamente postas em prática e demonstradas. Por esta razão, um dos 
principais objetivos da expedição passa pela criação de uma rede na qual o 
compromisso das partes interessadas e o sentido de propriedade são fomentados 
e na qual a educação conjunta, a partilha de experiências e a cooperação são 
dinâmicas basilares.

O objetivo geral é gerar uma mudança paradigmática na forma como as escolas e comunidades operam 
e cooperam para criar abordagens inovadoras para a inclusão social. É necessário envolver os principais 
interessados para garantir um processo em rede que seja representativo e inclusivo, tanto dentro como em 
redor das escolas

Desenvolver 
atividades sobre 
educação cívica 
através de uma 
ação sinérgica com 
a comunidade local 
a fim de promover a 
cidadania ativa dos 
jovens

RECOMENDAÇÃO 
#1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

RECOMENDAÇÃO 
#2

RECOMENDAÇÃO 
#3

RECOMENDAÇÃO  
#4

RECURSOS

Utilizar efetivamente 
as novas tecnologias 
como instrumentos 
de apoio a dinâmcicas 
inclusivas e ao 
diálogo participado 
entre os diferentes 
atores interessados 
do binómio escola-
comunidade

Garantir a 
representação da 
diversidade e do 
pluralismo nas 
parcerias locais
estabelecidas 
entre o setor 
educativor e outros 
interrelacionados

• Parcerias locais 
abertas
• Abordagens 
metodológicas 
colaborativas

Desafios/Problemas abordados: a qualidade dos sistemas educativos das sociedades Europeias 
pode ser assegurada através de paradigmas inovadores e abordagens pedagógicas que reconheçam 
e respondam adequadamente aos desafios sociais contemporâneos como multiculturalismo, 
pluralismo, introdução de tecnologias, programas educativos flexíveis e centrados no aluno, etc. 
A oferta de recursos atualizados, úteis e inovadores aos profissionais da educação é, portanto, de 
extrema relevância, preparando-os para uma gestão positiva dos desafios contextuais relacionados 
com a diversidade, e apoiando-os na introdução de novas metodologias e não desempenho do papel 
de “verdadeiros laboratórios de inovação pedagógica”.

PILAR 2: RECURSOS EDUCATIVOS 
INOVADORES PARA 
APRENDIZAGENS INCLUSIVAS 
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Fomentar 
aprendizagens 
inclusivas através 
de metodologias 
holísticas e 
abordagens 
baseadas nos 
direitos humanos

O desenvolvimento conjunto com os beneficiários e utilizadores 
finais (incluindo membros da comunidade escolar, especialistas 
nas áreas da educação e inclusão social e autoridades locais), bem 
como a validação dos recursos inovadores em contextos reais 
devem ser estrategicamente planeados numa visão sustentável e de 
longo prazo, que permita a incorporação dos temas da diversidade 
e de tópicos culturalmente sensíveis nas práticas e diálogo dos 
sistemas educativos e da sociedade em geral. Neste sentido, 
métodos e recursos inovadores destinados a gestores escolares 
e a professores e em prol de programas e projetos educativos 
inclusivos e culturalmente sensíveis vão ser desenvolvidos, testados 
e disponibilizados no âmbito da intervenção SOCI@LL.

A iniciativa SOCI@LL destina-se a promover uma educação inclusiva, impulsionando a proliferação de 
abordagens sistémicas e holísticas e integrando pedagogias e metodologias inovadoras eficazes, criando 
oportunidades para os principais intervenientes reforçarem as suas competências interculturais, promovendo 
um espírito de diversidade e respeito pela multidiversidade dentro e em redor das escolas e estabelecendo 
configurações colaborativas autogeridas e de longo prazo para a experimentação e mudança social.

Flexibilizar e incluir 
processos de cocriação 
nos programas e 
projetos educativos 

RECOMENDAÇÃO 
#1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

RECOMENDAÇÃO 
#2

RECOMENDAÇÃO 
#3

RECOMENDAÇÃO 
#4

RECURSOS

Incluir abordagens 
colaborativas 
nos programas e 
projetos educativos 
para promover a 
cooperação e o 
diálogo entre alunos, 
alunos e professores e 
professores e pais

Capacitar professores 
para que estes 
consigam responder 
aos desafios da 
sociedade atual (salas 
de aula multiculturais, 
utilização das novas 
tecnologias, uso 
de metodologias 
centradas no aluno, 
etc.)

• Conjunto de ferramentas 
direcionado a gestores escolares para 
a criação e manutenção de sistemas 
inclusivos e sensíveis às questões 
culturais, dentro e fora da escola
• Conjunto de ferramentas para 
professores com vista ao estímulo da 
inovação curricular e pedagógica e 
reforço da aprendizagem multicultural, 
dentro e fora da sala de aula
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Desafios/Problemas abordados: a introdução de várias reformas na área da educação no sentido de 
sistemas mais inclusivos implica uma atenção crescente à tradução do desenho de novas ou melhores 
políticas e a sua operacionalização em contextos reais. Reconhece-se assim o papel fundamental que 
abordagens colaborativas inovadoras podem ter na criação de pontes efetivas para o estabelecimento 
e manutenção de sinergias com vista à implementação de política transversais, à experimentação 
e entendimento mútuo entre diferentes sistemas e atores e à promoção de mudanças sistémicas 
na forma como autoridades locais e comunidades educativas cooperam entre si. Estas abordagens 
podem fazer a diferença na interrupção de ciclos intergeracionais de desvantagem e garantir uma 
intervenção mais eficaz contra as desigualdades.

PILAR 3: 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, 
com vista ao sucesso 
académico e a uma 
cidadania ativa

A intervenção SOCI@LL prevê o desenvolvimento, teste e disponibilização 
de recursos (guias para a intervenção e ferramentas de apoio) para a criação, 
animação a manutenção de plataformas sociais para a inclusão. Os recursos 
vão ser cocriados com os utilizadores finais e validados em contextos reais, 
facilitando o alinhamento dos mesmos com as necessidades e expetativas das 
diferentes partes interessadas. Adicionalmente, o processo de criação e teste 
prevê ainda a realização de sessões de informação e capacitação, que visam 
promover a autogovernação das plataformas a longo prazo. 

A abordagem SOCI@LL assenta numa filosofia colaborativa, reconhecendo, valorizando e demonstrando o 
papel chave de parcerias locais. Através de redes construídas com atores relevantes do ecossistema educativo 
e da comunidade local, todas as partes interessadas são envolvidas nas várias fases da expedição (incluindo 
análise de necessidades, planeamento, implementação, avaliação e disseminação). A sua participação favorece 
a apropriação dos processos e resultados e torna-os naturais embaixadores das dinâmicas colaborativas 
promovidas a nível local, em especial no enquadramento dos laboratórios sociais. As autoridades locais serão 
responsáveis por criar, nutrir e manter estes processos, atuando como promotores, participantes e beneficiários 
das plataformas sociais inclusivas.

Desenvolvimento 
de um referencial de 
avaliação que permita 
“medir” mudanças 
geradas através das 
plataformas sociais 
para a inclusão

RECOMENDAÇÃO 
#1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

RECOMENDAÇÃO  
#2

RECOMENDAÇÃO 
#3

RECOMENDAÇÃO  
#4

RECURSOS

Promover o 
envolvimento e 
participação dos pais/
cuidadores, dentro 
e em redor das 
escolas, com vista 
ao desempenho de 
um papel ativo na 
promoção da inclusão 
social nas escolas e nas 
comunidades 

Incluir nas plataformas 
inclusivas espaços 
de diálogo sobre 
as necessidades e 
prioridades emergentes 
dentro da comunidade 
educativa (como a 
criação de estruturas 
comunitárias de 
combate ao bullying 
a operacionalizar nas 
escolas, a nível local)

• Documentos 
orientadores para 
autarquias objetivando 
a criação, reforço 
e manutenção 
de plataformas 
transversais para a 
inclusão social
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Desafios/Problemas abordados: as soluções lideradas pela comunidade dentro dos sistemas 
educativos carecem de uma plataforma de apoio adequada para envolver todos os múltiplos 
interessados em processos de codecisão. Mudanças inovadoras e sustentáveis na área da educação, 
cocriadas por, com e para os principais interessados no interior do sistema educativos e das estruturas 
escolares podem ser fomentadas e por ferramentas digitais inclusivas que, entre outros processos, 
apoiam as dinâmicas dos laboratórios sociais a nível europeu. 

PILAR 4: LABORATÓRIO 
SOCIAL VIRTUAL SOCI@LL

Criação de 
oportunidades 
para a análise e 
debate de desafios 
contemporâneos, 
começando pelas 
comunidades 

A criação de um laboratório social virtual ativo permite construir e sustentar 
soluções para desafios sociais complexos, lideradas pela comunidade, e ao 
mesmo tempo estabelecer configurações colaborativas autogeridas, de longa 
duração, para a experimentação e a mudança social.

No âmbito da metodologia SOCI@LL, os laboratórios sociais (participativos, experimentais e sistémicos) 
constituem uma plataforma privilegiada não apenas para o codesenvolvimento de soluções inovadoras 
por, com e para utilizadores finais, mas também para a partilha de conhecimentos e experiências e para a 
disseminação de recursos, metodologias e resultados entre os atores relevantes. Geridas pelos utilizadores 
finais, estas configurações estão sustentadas em parcerias locais estabelecidas entre as comunidades 
escolares, autoridades locais, especialistas e todos os interessados. Estas redes dão o mote a uma aliança 
europeia virtualmente apoiada pelo laboratório social online e por um conjunto de outras ações participativas 
que vão além das dinâmicas criadas no interior das plataformas sociais.

Promover uma 
abordagem centrada 
no aluno, com 
vista a reforçar as 
competências dos 
jovens e garantir uma 
educação de qualidade 
para tod@s

RECOMENDAÇÃO 
#1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

RECOMENDAÇÃO 
#2

RECOMENDAÇÃO 
#3

RECOMENDAÇÃO
#4

RECURSOS

A diversidade e o 
pluralismo devem 
ser os principais 
componentes 
das metodologias 
inclusivas e das 
abordagens de 

Garantir programas 
educativos formais 
e não formais 
inclusivos num um 
quadro abrangente a 
nível local

• Laboratório 
Social Virtual 
para colaboração 
intersectorial e 
oportunidades 
participadas de 
aprendizagem
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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 UE. Integra 
assim uma descrição pormenorizada dos objetivos 
gerais e específicos, metas, resultados, duração e 
desafios/oportunidades dentro de cada pilar da 
expedição.
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O plano corresponde a um projeto operacional que clarifica os recursos necessário e as fases para 
a implementação da estratégia SOCI@LL dentro e em redor das escolas, organizando-se em cinco 
passos essenciais:

Cada passo é descrito em detalhe nas seções seguintes. 

PASSO 1

CRIAR AS FUNDAÇÕES

1. Criar as 
fundações

2. Envolver os 
atores chave

3. Usar recursos 
educativos 
inovadores

4. Usar documentos 
orientadores 

5. Acompanhar 
(online)

PASSOS DO PLANO DE AÇÃO SOCI@LL

General 
Objtivos gerais

Objetivos 
específicos

Desafios/
Oportunidades

Resultado

Duração

Público-alvo Alunos

2-3 meses 3-4 meses +5 meses

Professores Gestores 
escolares

Autoridades 
locais

Comunidades

Analisar e conhecer a nível operacional o contexto de intervenção, identificando e 
respondendo às necessidades e prioridades através:
• Mapeamento do estado da arte e as necessidades 
• Análise comparativa e demonstração de boas práticas
• Codesenvolvimento da estratégia para acelerar mudanças relevantes 

Identificar prioridades de ação comuns e específicas, através da colaboração entre as partes 
interessadas que contribuem ativamente com as suas perspetivas. Este passo é de eminente 
importância, permitindo estabelecer bases sólidas para mudanças sistémicas, identificando 
um caminho reconhecido como relevante pelas partes envolvidas. O conhecimento atual e 
aprofundado sobre o estado da arte sustenta o processo, pondo em evidência a pertinência 
das soluções propostas para responder os problemas e desafios identificados.

Todos os atores e stakeholders devem ser incluídos na fase de pesquisa para que se 
desencadeiem mudanças sistémicas relevantes. A sua participação facilita a identificação 
das necessidades e de possíveis soluções para tornar os sistemas educativos mais inclusivos, 
numa abordagem global da escola na sua relação com a comunidade. Assim, assume-se 
que intervenções participadas, que envolvem todos os elementos da comunidade escolar, 
comportam valor acrescentado, contribuindo para o reforço das competências dos elementos 
(em especial os alunos) e do sentido de pertença. 

Mapear o estado da arte dos contextos de referência e recolher boas práticas e 
conhecimento existente em relação aos tópicos identificados 
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PASSO 2

ENVOLVER OS ATORES 
CHAVE

Objetivos gerais

Objetivos 
específicos

Desafios/
Oportunidades

Resultados

Duração

Público-alvo Alunos

2-3 meses 3-4 meses +5 meses

Professores Gestores 
escolares

Autoridades 
locais

Comunidades

Fomentar parcerias significativas e frutíferas, construindo uma rede na qual o 
compromisso das partes interessadas e o sentido de propriedade são promovidos e 
onde as principais dinâmicas fomentadas incluem a aprendizagem conjunta, a partilha de 
experiências e a cooperação entre os membros.

Criar uma cultura educativa e escolar democrática e inclusiva, que valoriza a diversidade e 
abre espaço para o diálogo e a discussão de questões controversas. Este passo é considerado 
essencial para a aprendizagem socio emocional e para a aquisição de competências sociais 
e cívicas por todos os envolvidos (em particular os alunos), reduzindo também as tendências 
de exclusão social e discriminação. É também fundamental para a criação de sinergias e 
estabelecimento de elos transversais entre os diferentes atores a nível local, proporcionado 
um enquadramento favorável e uma rede e estrutura orientada para a ação. 

As instituições de ensino não devem ser vistas como uma ilha, mas como parte integrante 
da comunidade local, incluindo a sociedade civil e o setor empresarial. As redes abertas 
contribuem para gerar resultados relevantes a nível local e nacional e para fomentar as alianças 
europeias multi-atores.

Parcerias abertas/redes criadas a nível local 
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Resultados

• Conjunto de ferramentas direcionado a gestores escolares para a criação e manutenção 
de sistemas inclusivos e sensíveis às questões culturais, dentro e fora da escola
• Conjunto de ferramentas para professores com vista ao estímulo da inovação curricular 
e pedagógica e reforço da aprendizagem multicultural, dentro e fora da sala de aula

PASSO 3

USAR RECURSOS 
EDUCATIVOS INOVADORES

Objetivos gerais

Objetivos 
específicos

Desafios/
Oportunidades

Duração

Público-alvo Alunos

2-3 meses 3-4 meses +5 meses

Professores Gestores 
escolares

Autoridades 
locais

Comunidades

Promover paradigmas educativos inovadores e integrar abordagens pedagógicas que 
abordam adequadamente os desafios sociais contemporâneos e as necessidades de 
aprendizagens inclusivas dentro e em redor das escolas, estabelecendo configurações 
colaborativas autogeridas e de longa duração para a experimentação e mudança social.

Garantir que os conteúdos de aprendizagem abordam desafios da sociedade atual (a 
diferentes níveis, incluindo individual, local e global), são culturalmente sensíveis e refletem a 
perspetivas múltiplas. Abordagens simultaneamente centradas no aluno e holísticas, quando 
colaborativas, dotam as aprendizagens de uma dimensão experimental muito enriquecedora. 
Este passo da expedição desempenha um papel fundamental, ao apoiar os professores 
(capacitando-os e disponibilizando-lhes recursos relevantes) na gestão da diversidade e no 
desenvolvimento de competências sociais e cívicas. Neste contexto, importa ainda salientar 
a relevância da formação e desenvolvimento profissional contínuo. Um maior conhecimento 
e uma melhor preparação são essenciais para dotar estes atores chave com a confiança e 
instrumentos necessários para desempenharem o papel facilitador no diálogo pró-tolerância. 
Adicionalmente, outros atores do ecossistema podem também contribuir para processos 
de aprendizagem mais inclusivos, fornecendo sugestões construtivas com base em ações 
inspiradoras na área da educação formal e não formal. 

Os recursos para profissionais da educação devem ser ajustados às necessidades emergentes 
dentro e em redor das salas de aula, abordando as questões envolventes da sociedade. 
Desta forma, os educadores estarão mais preparados para gerir positivamente os desafios 
de contexto relacionados com a diversidade e introduzir novas abordagens pedagógicas, 
tornando-se “verdadeiros laboratórios de inovação pedagógica”.
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Objetivos 
específicos

Objetivos 
específicos

Fornecer ferramentas de capacitação e orientação a decisores e interventores políticos 
a diferentes níveis territoriais, promovendo a autogovernação de plataformas e redes 
inclusivas em redor das escolas e através de laboratórios sociais.

Criar, animar e manter laboratórios sociais (participativos, experimentais e sistémicos), 
enquanto plataformas sociais e colaborativas privilegiadas para o codesenvolvimento de 
soluções inovadoras por, com e para utilizadores finais e para a partilha de conhecimento 
e disseminação de recursos e metodologias entre atores-chave. Este passo da expedição 
é determinante para apoiar os membros da rede, em especial as autoridades locais 
e as comunidades escolares, no desenvolvimento e implementação de processos de 
aprendizagem mais inclusivos dentro e em redor das escolas.

PASSO 4

USAR DOCUMENTOS ORIENTADORES

PASSO 5

ACOMPANHAR (ONLINE)

Objetivos gerais

Objetivos gerais

Desafios/
Oportunidades

Desafios/
Oportunidades

Resultados

Resultados

Duração

Duração

Público-alvo

Público-alvo

Alunos

Alunos

2-3 meses

2-3 meses

3-4 meses

3-4 meses

+5 meses

+5 meses

Professores

Professores

Gestores 
escolares

Gestores 
escolares

Autoridades 
locais

Autoridades 
locais

Comunidades

Comunidades

Equipar as autoridades locais para ser promotoras, participantes e beneficiárias de 
plataformas sociais inclusivas que alavanquem e sustentem mudanças sistémicas

Promover mudanças sustentáveis e inovação na área da educação, através de soluções 
cocriadas com, por e para os principais interessados dentro dos sistemas e estruturas 
escolares, nomeadamente, por meio de laboratórios sociais apoiados por ferramentas 
digitais inclusivas suportadas a nível local e Europeu, numa aliança colaborativa 

É importante reconhecer o papel fundamental que abordagens colaborativas inovadoras 
podem ter na criação de sinergias efetivas com vista à implementação de política transversais, 
à experimentação e entendimento mútuo entre diferentes sistemas e atores e à promoção de 
mudanças sistémicas na forma como autoridades locais e comunidades educativas cooperam.

As soluções lideradas pela comunidade e implementadas nos sistemas educativos carecem de uma 
plataforma de apoio adequada que permita envolver as múltiplas partes interessadas num processo 
de codecisão. Geridas pelos utilizadores finais, estas configurações sustentadas em parcerias locais 
dão o mote a uma aliança europeia virtualmente apoiada pelo laboratório social online.

Documentos orientadores para autarquias objetivando a criação, reforço e manutenção 
de plataformas transversais para a inclusão social

Plataforma social virtual
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Ao longo do processo, várias recomendações 
foram sendo desenhadas e são agora resumidas 
nos seguintes pontos como sugestões para a 
aceleração das mudanças sistémicas dentro e em 
redor das escolas, no sentido da promoção da 
inclusão social e dos valores fundamentais da UE 
nas comunidades e sociedades contemporâneas.  

RECOMENDAÇÕES
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Novas narrativas 
e paradigmas 
relativamente 
à inclusão nas 
sociedades 
contemporâneas

Urge a criação e difusão de narrativas positivas sobre a diversidade e o pluralismo nas 
sociedades da UE, valorizando-os como recursos enriquecedores da natureza e realidade 
humana que devem ser promovidos e celebrados com vista ao reforço do potencial 
de tod@s, respeitando as diferenças entre grupos sociais e indivíduos e promovendo 
simultaneamente a igualdade e equidade.
A inclusão social deve ser vista não como um processo de homogeneização, mas de 
aceitação, reconhecimento e respeito pela multiplicidade de características e atores 
existentes na sociedade, especialmente no campo da educação. Os jovens precisam estar 
no centro da evolução destes paradigmas, representando o presente e futuro do processo 
de civilização e constituindo um dos elos da cadeia com participação e voz ativa.
 

Abordagem 
centrada no 
aluno para  
aprendizagens 
inclusivas eficazes

Como incluir as necessidades e prioridades dos jovens na inovação curricular? Como 
considerá-los e envolvê-los em abordagens metodológicas inclusivas? A solução passa 
por promover o diálogo, permitindo-lhes falar sobre as suas prioridades e escutar as suas 
opiniões sobre o que, na sua perspetiva, é necessário não só para terem sucesso na escola, 
mas também na sociedade, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e participação 
cívica através de um quadro educativo holístico que assume a realização como um processo 
pessoal, social e humano. Neste contexto, a educação é entendida como um sistema, 
estrutura e rede que oferece aos jovens os recursos necessários para que se tornem os 
cidadãos de amanhã e os profissionais que se querem tornar, realizando o seu potencial 
e encontrando o seu lugar na sociedade. Para cumprir com esta missão, os sistemas 
educativos e as escolas precisam posicionar o aluno no centro de todos os processos 
e promover um caminho de aprendizagem personalizado, recorrendo a recursos que 
permitam a tod@s atingir e ultrapassar o seu potencial.

Ligação sólida 
entre a rede 
escolar e as 
comunidades 
locais

A colaboração de todos os atores interessados é essencial para a criação de um quadro 
inclusivo de ação e cooperação no campo da educação. Por esta razão, as autoridades 
locais, as organizações da sociedade civil e todos os envolvidos na missão educativa devem 
estabelecer e consolidar sinergias relevantes e duradouras com vista a promover uma 
educação inclusiva em sistemas e estruturas consistentes e organizadas. É no interior destes 
sistemas que se misturam e complementem as atividades curriculares e extracurriculares, 
os sistemas de aprendizagem formal e não formal, os campos de educação e formação, etc., 

Tecnologia: 
uma ferramenta 
potente para 
codecisão e 
participação

Não é fácil, nas sociedades democráticas contemporâneas, pautadas pelo pluralismo, 
diversidade e mudanças contínuas (geradas pelas tecnologias, evolução das interações 
humanas e alterações na fisionomia das novas economias), conseguir responder rápida, eficaz 
e amplamente aos desafios colocados à inclusão. O papel da tecnologia na sociedade tem 
sido analisado e explorado de diversas formas. Crescentemente tem sido dada atenção à sua 
importância para a mudança social, reconhecendo-se o potencial das novas tecnologias para 
alcançar grupos desfavorecidos ou marginalizados, colocando-os no centro de processos de 
codecisão e participação. Neste contexto, inovação na educação pode significar incorporar 
ferramentas digitais ou introduzir recursos digitais nas escolas. Ao mesmo tempo, inovação 
para a educação inclusiva pode significar usar a tecnologia como uma plataforma de 

Aprendizagem 
ao longo da 
vida: o que há de 
inovador?

A aprendizagem ao longo da vida é, há muito, um pilar fundamental das políticas 
educativas da UE, sendo promovida por diferentes programas e iniciativas. No âmbito 
da expedição SOCI@LL e em resultado do processo de mapeamento das necessidades, 
constatou-se a necessidade do reforço da formação contínua dos professores, no sentido 
de facilitar o seu desempenho, assegurando aprendizagens em linha com as exigências 
das sociedades contemporâneas. Reconhecer e responder às mudanças das nossas 
sociedades e aos desafios que se colocam à educação implica adotar novos paradigmas 
e desenvolver e utilizar novos recursos que assegurem o desenvolvimento pleno dos 
cidadãos (sejam eles professores, alunos, pais…). Os professores são atores-chave neste 
processo e são determinantes para a incorporação de soluções ajustadas à criação de 
sociedades mais inclusivas e coesas.
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