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Os recu rso s edu cativos do SO CI@LL visam refo rçar as

co mpetências intercultu rai s e cria r s istemas

cultu ralmente sens ívei s e in clus ivos den tro e em redo r

das esco las. E stes recu rso s inclu em: dois kits d e

f erramentas (u m para d ireto res escolares e outro para

p rofesso res ), e dois cursos para profis sionai s que

desejarem saber co mo imp lementar as f erramentas .

RECURSOS EDUCATIVOS

OS CURSOS

O QUE PODE ENCONTRAR NOS KITS 

DE FERRAMENTAS?

KIT DE FERRAMENTAS PARA DIRETORES ESCOLARES

KIT DE FERRAMENTAS PARA PROFESSORES
Estão disponíveis programas de capacitação para a

utilização dos recursos educativos para dotar outros

intervenientes de competências para utilizarem os modelos

inovadores e colaborativos.

OS KITS DE FERRAMENTAS

Linhas Orientadoras para Salas de Aula Inclusivas:

estratégias, ferramentas e métodos para promover ambientes de

aprendizagem inclusivos e democráticos nas salas de aula,

abordando questões de interculturalidade e utilizando abordagens

pedagógicas inovadoras;

Manual: guia/programa curricular para celebrar a diversidade e

reforçar competências multiculturais.

Dossiê do Professor com materiais de apoio à utilização do

manual: materiais audiovisuais, atividades e propostas de solução,

desenvolvimento de projetos, entre outros.

Linhas de Orientação para Escolas Inclusivas: estratégias,

ferramentas e métodos que diretores escolares podem colocar

em prática para promover ambientes de aprendizagem

inclusivos e democráticos nas escolas;

Manual para a Semana SOCI@LL: metodologia passo-a-passo

e atividades para a organização da Semana SOCI@LL, programa

de atividades envolvendo a escola e toda a comunidade escolar

na promoção de escolas inclusivas e democráticas;

Recursos para a Semana SOCI@LL: recursos educativos de

apoio à implementação de atividades durante a semana

SOCI@LL.

Cada kit de ferramentas consiste num conjunto de documentos

(que podem ser impressos ou utilizados eletronicamente)

disponíveis para download no website do SOCI@LL e no

Laboratório Social Virtual*. Cada documento inclui diferentes

recursos, dependendo da finalidade dos mesmos, como por

exemplo, questionários, propostas de atividades, apresentações em

PowerPoint para os professores utilizaremnas aulas, entre outros.

Todos os materiais dos kits de ferramentas estão disponíveis em

Inglês, Grego, Italiano, Polaco e Português.

* O Laboratório Social Virtual é uma plataforma na qual

professores, diretores escolares e outros intervenientes podem

registar-se gratuitamente para utilizar os kits de ferramentas,

preencher questionários online de monitorização do progresso, e

participar em grupos de discussão. Registe-se e participe!

Kit de ferramentas para diretores

escolares para a criação e manutenção

de sistemas cultura lmente sensíveis e

inclusivos dentro e em redor das

escolas. Conjunto d e três docu mentos a

serem u tili zados por diretores e equipas

d e gestão escola r, en volvendo

p rofesso res e co munidad e escola r para a

pro mo ção de ambien tes de ap rendizagem

in clusivo s e democrá ticos nas escolas.

Kit de ferramentas para os professores

impulsionarem e implementarem a

inovação curricu lar e pedagóg ica, e

promoverem a aprendizagem

multicu ltura l dentro e fora das sa las de

aula. Conjunto de três docu mentos co m

f erramentas para p rof essores ut ili za rem

co m o s aluno s, pro mo vendo ambientes de

aprendizagem in clus ivos e demo cráti cos

n as su as sa las d e aula .
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