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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA HOLANDA  

Definição: a educação inclusiva na Holanda é designada por “Educação Apropriada”. Esta é a 

designação da nova forma de ensinar crianças com suporte extra, de forma organizada. Com 

“Educação Apropriada” um maior número de crianças pode, com o devido apoio, manter-se no 

sistema educativo regular. 

Política educativa: a “Educação Apropriada” foi introduzida, por lei, a 1 de agosto de 2014. O 

propósito da “Educação Apropriada” é demonstrar os problemas do anterior sistema e reduzir o 

abandono escolar. A razão da existência desta nova lei é que todas as crianças, incluindo crianças que 

necessitam de apoio extra em contexto educativo, possam ter uma “Educação Apropriada”. A essência 

da educação mantém-se a mesma: desafiar cada criança a conseguir o máximo de si mesma. O ponto 

de partida para a “Educação Apropriada” é o desejo de que todas as crianças frequentem uma 

escola de ensino regular. Quando este cenário é inapropriado, então, a criança é colocada 

numa escola de ensino especial. O sistema escolar na Holanda possui: 

 Escolas de ensino regular 

 Escolas especiais de educação primária, para providenciar um apoio mais intensivo do que 

aquele que é fornecido nas escolas de ensino regular. Os grupos de crianças são mais pequenos 

e os professores conhecem melhor os problemas comportamentais e de aprendizagem. 

 Educação de Necessidades Especiais, para crianças com deficiência (severa), física, sensorial ou 

mental, ou alunos com graves problemas comportamentais ou psiquiátricos.  

A nova lei é mais radical para as escolas de ensino regular, visto que agora elas têm também o dever 

do cuidado. Quer isto dizer que são responsáveis por proporcionar um local agradável para todas as 

crianças que necessitem de um apoio extra. Para assegurar que todas as crianças recebem um 

ambiente apropriado, as escolas deram formação a parceiros regionais, que passaram a trabalhar em 

conjunto com os educadores de ensino especial.  

Formação de Professores: na Holanda, a formação de professores é de grau de bacharelato. A 

formação tem uma duração de 4 anos. O Ministério da Educação considera que o nível de formação 

dos professores deverá ser promovido. Assim sendo, a qualidade das escolas de formação de 

professores e a própria formação de professores tende a melhorar. É pressuposto que cada estudante 

a partir de 2016 preencha requisitos legais especialização, de modo a que os novos professores 

consigam lidar de forma adequada com as diferenças entre os alunos. Na Hanzehogeschool de 

Groningen, a formação centra-se nos conhecimentos, metodologias do ensino, competências 

e atitudes associados ao perfil do professor. Aspetos como as diferenças entre alunos, a 

gestão da sala de aula (grupos combinados), promoção da colaboração e instruções de 

modelação ativa, assim como questões associadas com uma variedade de necessidades 

especiais, são ensinados. 

Necessidades e desafios: A educação apropriada começa na sala de aula. Os professores 

são quem melhor sabe quais as necessidades da criança e qual o melhor suporte para ela. 

Para os professores, o desafio é observar as diferenças e descobrir o que um aluno necessita. 

Lidar com a diversidade não é novo, mas devido à nova lei, irá haver mais crianças de ensino 

especial no ensino regular. É um desafio preparar os novos professores para esta nova 

situação de educação inclusiva.  
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Processo-chave: Comunicação (baseado na prática holandesa) 

No universo escolar a comunicação clara e aberta é da máxima importância para o professor, os pais 

e a criança. A escola e os pais necessitam uns dos outros para uma educação de sucesso. Também, o 

contacto pessoal ente professores e pais é importante e contribui para a cultura escolar. A 

comunicação é um processo, que requer competências por parte do professor para que este possa 

comunicar de forma profissional com as crianças e os pais.  

O processo: a comunicação construtiva é vital quando professores, pais e crianças pretendem 

trabalhar juntos de forma cooperativa (Bolks, 2011). A comunicação é influenciada por muitos 

fatores, por exemplo: pelas relações entre os participantes, pelo seu estado de espírito, pela pessoa 

em particular que está a falar, ou pela hora do dia. Envolve uma interação direta entre pessoas, onde 

o rápido retorno é possível. O transmissor envia uma mensagem, o recetor envia outra de volta, o 

transmissor recebe-a e responde e por aí em diante. De modo a que esteja apto a dirigir o processo 

de comunicação, tão bem quanto possível, o professor deve estar atento aos diferentes métodos que 

pode utilizar. Jutten (2015) descreve oito competências básicas de comunicação que os 

professores podem utilizar.  

As competências do professor: Um professor de uma escola primária deve saber, e ser 

capaz de fazer, muitas coisas. Essas aptidões, conhecimentos e habilidades, recaem sobre 

o campo das competências. No campo interpessoal, pedagógico, profissional e 

organizacional o professor deve ter determinadas qualidades. Por exemplo, ele deve ser 

capaz de estabelecer relações positivas com as crianças no contexto educativo e comunicar 

de forma eficaz com elas, oferecer-lhes um ambiente de aprendizagem seguro e ser capaz 

de facilitar boas atividades intrínsecas, ou aulas, que permitam garantir que as crianças se 

desenvolvem de forma integral. O professor deve ser capaz de trabalhar cooperativamente 

com os seus parceiros e dentro do ambiente escolar. Esta competência inclui a comunicação 

com os pais, competência essa importante no desenvolvimento contínuo dos professores. 

Comunicação com as crianças: A comunicação com as crianças deve ser uma parte 

integrante das oportunidades de diálogo de um professor, incluindo conversas de grupo e 

também a nível mais individual. A melhor maneira de falar com crianças mais novas é o 

professor juntar-se a uma atividade que a criança está a fazer ou iniciar com ela uma nova 

atividade. Dessa forma, o professor vai ser capaz de conhecer os pensamentos e ideias da 

criança. O que requer do professor competências verbais: audição ativa, conexão ao nível da 

linguagem, resumir, questionar e ter em consideração as necessidades da criança. 

Comunicação com os pais: no contexto da “Educação Apropriada”, o envolvimento parental 

é relevante. Um dos objetivos desta política é o fortalecimento da posição dos pais na 

educação e cuidados prestados à criança. As crianças aprendem melhor e sentem-se mais 

felizes na escola quando os seus pais se sentem envolvidos no processo. O contacto pessoal 

entre o professor e os pais é essencial. O professor deve ver os pais enquanto parceiros, pois 

têm um interesse em comum que é melhorar o desenvolvimento da criança. No entanto, é da 

responsabilidade do professor usar e desenvolver habilidades e técnicas que assegurem uma 

comunicação eficaz para todos os envolvidos.  

 


