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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

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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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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O QUE É UM LABORATÓRIO SOCIAL? 

Um Laboratório Social é uma plataforma de inclusão social transetorial. É uma comunidade de 
prática/rede/grupo de participantes empenhados, que se encontram presencialmente para partilhar 
experiências e trabalhar em conjunto de forma colaborativa, para abordar desafios e problemas 
locais com o objetivo de conceber e testar soluções e ações concretas. No âmbito do projeto Soci@
ll, foi concebido um Toolkit para apoiar a criação de comunidades para apoiar ações de promoção 
da inclusão social no sector da educação, liderado por Autoridades Locais com intervenientes 
intersectoriais relevantes.

As autoridades locais foram responsáveis pela criação e manutenção de um Laboratório Social 
apoiado pelo Toolkit e pelo Parceiro Científico no seu país.

A inovação (prototipagem social e soluções de teste) teve lugar em múltiplos formatos (workshops 
online, grupos de discussão, protótipos, etc.) e os resultados foram traduzidos em resultados de 
aprendizagem (capital e conhecimentos utilizados para desenvolver soluções finais, com base nos 
conhecimentos dos utilizadores), iniciativas, relações e capacidades.

“Temos laboratórios científicos e técnicos para resolver os nossos desafios científicos 
e técnicos mais difíceis. Precisamos de laboratórios sociais para resolver os nossos 

desafios sociais mais prementes.”

Fonte: Zaid Hassan (2014) The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our 
Most Complex Challenges, Berrett-Koehler

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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A METODOLOGIA DO LABORATÓRIO 
SOCIAL EM RESUMO
O PILOTO SEGUIU A METODOLOGIA DO LABORATÓRIO SOCIAL 
QUE CONSISTE NUM PROCESSO DE SEIS ETAPAS DE MUDANÇA 
PARA A INCLUSÃO SOCIAL:

Identificar 
desafios

1

6

2

5

3

4
Testar 
soluções

Elaborar 
protótipos

TRANSFORMAR 
PARA A 
INCLUSÃO 
SOCIAL

Identificar 
e envolver 
stakeholders

Recolher 
resultados
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Em cada país, os Parceiros Científicos e as 
Autoridades Locais planearam e implementaram 
um Laboratório Social, cada um com as suas 
especificidades relacionadas com o contexto 
territorial (pequena cidade, grande município, 
pequenos municípios de montanha...), o período 
de implementação (restrições e lockdowns devido 
à pandemia), o tipo de intervenientes envolvidos 
e os temas abordados.

O PILOTO



PILOTO do LABORATÓRIO SOCIAL

Cada parceiro adotou um 
calendário e abordagens 
diferentes: por exemplo, na 
Polónia, as sessões foram 
realizadas presencialmente 
durante o Verão de 2020, na 
sua maioria ao ar livre; em 
Itália, em Palermo, as sessões 
começaram por ser presenciais 
(antes da pandemia), mas 
depois continuou online nos 
meses que se seguiram; ainda 
em Itália, em Casentino, o 
Laboratório Social foi todo 
realizado online durante cinco 
meses; em Portugal realizou-se 
online durante três meses e no 
Chipre foi também realizado 

online, mas concentrado num 
período de tempo mais curto 
na Primavera de 2021. 
As atividades do Toolkit, 
concebidas para serem 
realizadas presencialmente, 
foram parcialmente adaptadas 
ao ambiente online, de acordo 
com o contexto e necessidades 
do momento, tendo sido 
simplificadas e, em alguns 
casos, reduzidas. 
Apesar da pandemia e das 
dificuldades de um ano tão 
desafiante, as Autoridades 
Locais com o apoio de 
Parceiros Científicos realizaram 
quatro laboratórios Sociais 

e identificaram, discutiram e 
abordaram quatro desafios de 
inclusão social na escola. Em 
particular, os tópicos cobertos 
nos laboratórios Sociais foram: 
diversidade e diferenças nos 
outros, abandono escolar 
precoce, inclusão de alunos 
estrangeiros, estigmatização 
e discriminação na saúde 
mental, violência nas escolas e 
vandalismo na comunidade.
Com base nestes desafios/
questões, uma série de ideias e 
soluções foram transformadas 
em protótipos e projetos 
que, em alguns casos, foram 
também testados.

Na Polónia, o tema abordado foi: “Melhorar o respeito e a consciência da diversidade entre a população 
de Ząbki”. A ideia surgida foi a de abordar a inclusão nas escolas através de atividades, incluindo 
as interescolares e as extraescolares, como por exemplo: alunos mais velhos apoiando alunos mais 
novos excluídos; serviços de apoio ao estudo - assistência de pares na aprendizagem do polaco; 
noites de cinema; jogos de tabuleiro; dia das palavras boas; festival mensal de música de todo o 
mundo; geminação eletrónica - encontrar uma escola no estrangeiro e realizar atividades conjuntas; 
Laboratório Cultural (proteção do ambiente natural e diversidade); Efeito Dominó; Visitas a instituições 
de apoio social; workshops “Eliminar as diferenças geracionais”; Amigos de Zippy - promoção da saúde 
mental; aulas para estrangeiros; dizer “não” à agressão; festival de culturas - apresentação de outros 
países e da sua tradição culinária; “Dia da Positividade” - promoção de atividades de voluntariado; Dia 
das Meias Estranhas - Dia Mundial da Síndrome de Down; Dia de Sensibilização para o Autismo. Foi 
acordado que os participantes queriam que o Laboratório Social resultasse na criação de uma rede de 
cooperação local e de uma plataforma online para a partilha de recursos.

A principal questão abordada no Laboratório Social de Palermo foi a de melhorar/aumentar a 
participação das famílias na vida escolar, a fim de prevenir o fenómeno do abandono escolar precoce. O 
Laboratório Social criou um protótipo que consiste num conjunto de atividades para estudantes e pais/
encarregados de educação a serem implementadas na escola, com base nos talentos e competências 
já presentes nas famílias, a fim de criar momentos de envolvimento e também de inspiração para a 

CIDADE DE ZĄBKY E CEO, POLÓNIA

MUNICÍPIO DE PALERMO E CESIE, ITÁLIA
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juventude. Especificamente, os membros do Laboratório pretendiam criar oportunidades concretas 
de partilha e troca de experiências entre famílias e escolas, assegurando a presença e o empenho dos 
pais/encarregados e educação para o desenvolvimento contínuo dos seus filhos, a fim de atingirem o 
seu pleno potencial. Após o piloto, com base no feedback recebido, o protótipo foi revisto e discutido 
e foi criado um plano de ação a fim de assegurar a sua sustentabilidade. No final, verificou-se um forte 
interesse do CESIE e do Município de Palermo em assegurar a sustentabilidade do protótipo, que será 
explorado nos próximos meses através do acompanhamento das oportunidades de financiamento 
nacionais e da UE.

A questão abordada foi a “Inclusão de alunos estrangeiros na escola”, particularmente no que diz 
respeito ao envolvimento familiar, à facilitação intercultural e à comunicação escolar inclusiva. As 
ideias e soluções específicas identificadas foram: a criação de grupos de encontro para famílias 
estrangeiras e não estrangeiras para ajuda mútua (entre pares) e para incrementar a comunicação 
escolar multilingue para famílias estrangeiras (especialmente à luz do período de emergência da 
COVID) e a produção de material informativo sobre a escola.

Estas ideias foram desenvolvidas através de protocolos de intervenção e depois testadas. Como 
resultados práticos do Laboratório Social, alguns formulários oficiais comuns às escolas foram 
traduzidos em sete línguas (as mais faladas entre as comunidades imigrantes que vivem na área) 
e foi realizado o primeiro encontro on-line entre professores, alunos e seus pais.  Além disso, foi 
planeada uma série de encontros online gratuitos para pais de origem estrangeira, para aprenderem 
mais sobre a realidade escolar dos seus filhos, conseguindo utilizar as novas ferramentas tecnológicas 
e melhorando o diálogo com a escola.

A Autoridade Local apreciou a metodologia e, uma vez terminado o piloto, manifestou a intenção de 
divulgar e partilhar os resultados e a experiência com outros intervenientes locais (líderes escolares, 
conselheiros e autarcas, cooperativa social) durante a conferência oficial para a inclusão nas escolas. 
Adicionalmente, existe a vontade de criar outro Laboratório Social no próximo ano, sempre em 
colaboração com a Oxfam.

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DE CASENTINO E OXFAM ITALY, ITÁLIA

O laboratório Social em Portugal focou-se na realização de uma campanha de sensibilização para 
superar o estigma e a discriminação na saúde mental. A relevância do tema do desafio foi consensual, 
uma vez que, devido à pandemia global, a Saúde Mental tem sido uma fonte de preocupação 
relevante para muitos especialistas. Em resposta ao desafio, e para o lançamento de campanhas de 
sensibilização, a equipa indicou as ações a considerar assim como uma proposta de planeamento de 
ações futuras:

• Fase 1: Produção de materiais informativos/de disseminação (posters, folhetos);
• Fase 2: Promoção de ações de sensibilização (Tertúlias, Podcasts, Sessões);
• Fase 3: Comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental.

Os membros do Laboratório Social expressaram a intenção de continuar o trabalho iniciado, 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS AND INOVA+, PORTUGAL
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O tema discutido no Laboratório Social no Chipre foi “Violência nas escolas e vandalismo na 
comunidade” e a solução encontrada foi prevenir o vandalismo juvenil através de atividades 
desportivas, sociais e culturais. Os membros do Laboratório Social sugeriram a implementação 
de atividades para os jovens que frequentam os parques e motivá-los a fazer uma mudança na 
sua comunidade. Algumas sugestões de atividades foram a realização de “grafitis” nas paredes 
com mensagens com significado, limpeza do parque, etc. Outras considerações e ideias foram: 

• Precisamos de motivar os jovens e fazê-los sentir que podem dar mais às suas comunidades.
• Precisamos de criar um modelo holístico onde as Autoridades Locais trabalhem em conjunto. 

Cada escola e cada autoridade local precisa de cooperar ativamente para proporcionar 
mudanças e enfrentar a questão. 

• O conselho escolar, os representantes dos estudantes, os pais precisam de indicar os 
problemas que enfrentam e trabalhar em conjunto. 

• O policiamento dos bairros pode ser um instrumento a utilizar.

MUNICÍPIO DE AGIOS ATHANASIOS E CARDET, CHIPRE

integrando as reflexões geradas no projeto “ACTIVAMENTE” no Laboratório Social. Este projeto da 
Câmara Municipal de Matosinhos, que terá 12 meses de implementação, abordará mensalmente 
várias questões relacionadas com a saúde mental.
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Os participantes de todos os países avaliaram 
geralmente todo o processo de forma positiva.

Algumas das críticas surgidas estão obviamente 
ligadas ao período de implementação, que 
coincidiu com a pandemia covid-19, enquanto 
outras se referem mais especificamente à própria 
metodologia, por exemplo: dificuldade em envolver 
as partes interessadas e manter a sua participação 
constante; falta de continuidade decorrente da 
possibilidade de os membros do laboratório social 
poderem mudar durante as sessões.

CONCLUSÕES 
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O que certamente funcionou foi a colaboração entre pessoas 
de diferentes instituições e campos de trabalho. Os pilotos 
mostraram que a cooperação entre autoridades locais, escolas, 
profissionais e associações da área é a base para a inovação 
e mudança social a nível local. O intercâmbio e a partilha de 
informações, ideias e recursos, que a metodologia promove, é um 
valor acrescentado para toda a comunidade.

A metodologia do Laboratório Social está bem estruturada e foi 
reconhecida como sendo uma nova e útil forma colaborativa de 
tratar aspetos de inclusão social. 
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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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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.

www.wholeschoolsociallabs.eu 


