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INTRODUÇÃO

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. 
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1
PASSOS OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS-CHAVE

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

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.
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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  

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. 
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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

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

Key figures from SOCI@LL’s research:

Os principais resultados, conclusões e possíveis recomendações emergentes da pesquisa são 
apresentados de forma resumida no presente documento.

15 práticas 
inspiradoras

+50 entrevistas 
especialistas nas 

áreas de educação 
e inclusão social

+50 entradas 
relevantes no 
catálogo de 
referências 

~450 inquéritos 
recolhidos junto de 
alunos, professores 

e gestores 
escolares 

Mapeamento 
completo das 
realidades e 

tendências a nível 
nacional

+80 atores-chave 
da comunidade 

escolar e da 
comunidade em 

geral envolvidos em 
grupos focais

PRINCIPAIS NÚMEROS DA PESQUISA SOCI@LL

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: 
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PESQUISA 
DOCUMENTAL

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Fisionomia das novas sociedades e desafios para as políticas transversais da UE

Paradigma da inclusão em vez de assimilação nas reformas legislativa conduzidas no campo da 
educação

Inovação na educação através de abordagens promotoras da diversidade em vez da conformidade

As principais mudanças nos programas e projetos educativos visam responder às exigências e 
necessidades de turmas e salas de aula num crescendo multicultural

O abandono escolar precoce (ESL) é um fenómeno que merece atenção constante e medidas especiais 
para reduzir as taxas de abandono escolar, em particular dos estudantes com antecedentes migrantes

A culture of tolerance and diversity need to be created fostering EU fundamental values 

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
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REVISÃO DA 
LITERATURA

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Importância da promoção da cidadania ativa dos jovens com vista à sua inclusão social

Reforço do conhecimento e das competências dos profissionais da educação para a utilização de 
abordagens pedagógicas inclusivas e inovadoras

Implementação efetiva e eficaz das novas tecnologias nas escolas, facilitando o acesso a oportunidades 
iguais de para tod@s

Promoção de metodologias baseadas nas necessidades e nos alunos

Desenvolvimento e implementação de um referencial de avaliação das abordagens educativas que 
permita identificar práticas inovadoras e de sucesso

Promoção abordagens colaborativas sistémica para o desenvolvimento pessoal, académico e social 
dos jovens e para uma educação de qualidade para tod@s

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
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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.

PAÍSES SOCI@LL  
(Chipre, Itália, Polónia e Portugal)

OUTROS PAÍSES
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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PESQUISA DE 
CAMPO

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

As necessidades e prioridades de aprendizagens inclusivas não estão devidamente refletidas nas 
abordagens pedagógicas atuais

As aprendizagens inclusivas devem ser abordadas através de metodologias holísticas

As desigualdades de género são subestimadas e não são abordadas adequadamente

Devem ser promovidos programas coerentes e estruturados entre as escolas e as comunidades locais

Deve ser criado mais espaço para diálogo e colaboração entre alunos e professores 

As novas tecnologias podem desempenhar um papel importante na aprendizagem entre pares e na 
cocriação dos programas e projetos educativos entre as diferentes partes interessadas

Uma estrutura anti-bullying desenhada a nível comunitário e operacionalizada nas escolas pode fazer 
a diferença na prevenção e intervenção precoce

O estatuto socioeconómico persiste como um dos principais fatores de desigualdade

A diversidade é frequentemente entendida como uma barreira ao invés de ser considerada um recurso 
para uma sociedade em desenvolvimento

Deve ser promovida uma cultura de tolerância e inclusão, combatendo a xenofobia e os 
comportamentos homofóbicos e os seus reflexos nos media

As atividades multiculturais e de mobilidade/intercâmbio desempenham um papel relevante em 
programas de aprendizagem flexíveis e inclusivos 

É essencial criar oportunidades para um envolvimento efetivo dos pais nos processos educativos e 
nas escolas

A capacitação dos professores é essencial para uma resposta eficaz aos desafios da sociedade (turmas 
multiculturais, novas tecnologias, recurso a programas educativos flexíveis e centrados no aluno, etc.)

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. 

Os principais números e conclusões são apresentados em seguida.
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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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O ambiente escolar reflete o ambiente circundante 
e por essa razão as questões embutidas nas 
comunidades locais são facilmente traduzidas 
e evidenciadas nos sistemas educativos e suas 
estruturas, redes, ambiente e atores. Esta relação 
sinergética é evidente em aspetos relacionados 
com a migração, dificuldades socioeconómicas e 
estereótipos de género, entre outros, encontram-
se estas questões representadas quer no interior 
da escola e da sala de aula, quer na comunidade 
em geral. Os grupos mais vulneráveis identificados 
na pesquisa SOCI@LL incluem os alunos com 
deficiência, com antecedentes migratórios, com 
baixo nível socioeconómico e provenientes de 
grupos minoritários ou da comunidade LGBTI. Esses 
alunos correm o risco de serem marginalizados, 
terem um desempenho académico abaixo da 
média e têm maior probabilidade de abandono 
escolar precoce.

RECOMENDAÇÕES
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Inovação curricular Rede educativa Novo paradigma 
A formação e capacitação 
dos professores é essencial 
para uma resposta efetiva 
aos desafios da sociedade 
atual (turmas multiculturais, 
utilização das novas 
tecnologias, programas 
educativos flexíveis e 
centrados no aluno, etc..)
Os programas flexíveis de 
aprendizagem devem incluir 
atividades multiculturais e de 
mobilidade/intercâmbio
Os programas anti-
bullying devem ser ter um 
enquadramento operacional 
abrangente e focado ao nível 
da comunidade e da escola

É fundamental existir uma 
cooepração mais estruturada 
entre as escolas e a 
comunidades circundantes
Mais oportunidades para 
o diálogo e cooperação 
entre alunos e professores 
constitutuem uma mais valia 
para sistemas educativos 
incluvisos
É de suma importância 
promover o envolvimento dos 
pais nos processos educativos e 
escolares

Deve promover-se ampla e 
extensamente uma cultura 
de tolerância e abordagens 
educativas baseadas nos 
direitos humanos
Intervenções fragmentadas e 
circunscritas no tempo devem 
ser substituídas por estratégias 
e ações holísticas e sustentadas
A tecnologia pode 
desempenhar um papel 
relevante na aprendizagem 
entre pares e na crocriação 
de programas e projetos 
educativo, promovendo a 
cidadania ativa dos jovens

Para superar as barreiras atuais, as comunidades escolares, incluindo os pais/cuidadores, juntamente 
com as autoridades locais e outros atores relevantes, devem colaborar para criar um ambiente 
sustentável, estável e inclusivo para tod@s. Algumas das práticas inspiradoras identificadas na 
pesquisa SOCI@LL focam as necessidades e interesses individuais dos alunos, colocando-os no 
centro do sistema educativo e adaptando as metodologias às suas necessidades. Estas abordagens 
permitem incentivar a cidadania ativa e internalizar valores e atitudes que estimulam a diversidade 
e a inclusão.
Os países parceiros têm promovido reformas e práticas no sentido de garantir ambientes educativos 
inclusivos, adotando regulamentações num quadro de intervenção holístico que forneça respostas 
sistemáticas aos problemas e desafios. Não obstante, outros desenvolvimentos são necessários, 
sobretudo a nível operacional. 
As recomendações resultantes da pesquisa do SOCI@LL podem ser agrupadas em três áreas 
principais:

RECOMENDAÇÕES EMERGENTES DA PESQUISA SOCI@LL
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PARCERIASOCI@LL 
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CIENTÍFICOS/TÉCNICOS

Itália

ESCOLAS AUTORIDADES LOCAIS

Portugal

Coordenador

Poland

Parceiro associado

Cyprus

Parceiro associado

Parceiro associado

Chipre
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NOTAS
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www.wholeschoolsociallabs.eu 

SOCI@LL has been approved under the EACEA/07/2017 call - Key Action 3: Support for policy 
reform (Social inclusion through education, training and youth). This project (592254-EPP-1-2017-
1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) has been funded with support from the European Commission. This 
document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information contained therein.


