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The Portuguese Team engaged in three 
dissemination activities

Country responble Portugal

Country of dissemination Portugal

Place  (city or village or website or .....) Coimbra

Date 29 of may 2017

Title  (in own language and translated in English) Inclusive education

Evidence (flyer, website, photo’s)

Who was participating ? Students of master pre-school education

How many people where participating ?

(link divided how many times)

16

Comment

Country responble Portugal
Country of dissemination Portugal
Place  (city or village or website or .....) Coimbra
Date 6 of may 2017
Title  (in own language and translated in English) Inclusive education
Evidence (flyer, website, photo’s)
Who was participating ? Students of master in pre-school and primary 

education
How many people where participating ?

(link divided how many times)

29

Comment



The rest of this presentation captures 
the dissemination activity for teachers 
and special teachers on 28th June 2017

Country responble Portugal

Country of dissemination Portugal

Place  (city or village or website or .....) Miranda do Corvo (Agrupamento de escolas)

Date 28 of june 2017

Title  (in own language and translated in English) Worksshop Educação Inclusiva: desenvolvendo práticas 

colaborativas

Inclusive Education Workshop: Developing collaborative pratices.

Evidence (flyer, website, photo’s) Flyer, ESEC website, School journal, facebook, attendence sheet, 

certificates

Who was participating ? Regular and special teachers

How many people where participating ?

(link divided how many times)

24

Comment



The Portuguese team 
advertise their dissemination 

event on 28th June 2017















The following presentation was used at 
the event,  it is written in Portuguese.



EDUCAÇÃO INCLUSIVA: desenvolvendo 
práticas colaborativas

GOPRINCE
DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD

The presentation used at the event
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Intensive Study Programme ESEC 2014

Página WEB: www.goprince.eu

http://www.goprince.eu/


Página WEB: www.goprince.eu

http://www.goprince.eu/


Co-ensino: 

Cooperação entre os professores/as do ensino regular e
especial. Implica que trabalhem em conjunto na mesma
sala a maior parte do dia.

Para que possam ser efetivamente uma equipa devem
trabalham juntos em parceria estabelecer uma relação
interativa, estarem envolvidos em todos os aspetos do
planeamento, ensino e avaliação.

Áreas para esta colaboração incluem currículo, ensino,
avaliação, gestão da sala de aula e comportamento.

COLABORAÇÃO



EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM PORTUGAL (DL 3/2008)

• Definição: Em Portugal, a educação inclusiva refere-se ao processo 
de promoção da participação de todas as crianças, apoiando não 
apenas aquelas com deficiência ou atrasos no desenvolvimento, mas 
todos os grupos de crianças vulneráveis e/ou marginalizadas, 
nomeadamente devido aos seus contextos culturais e sociais. 

Os alunos com NEE devem: 
(a) receber a sua educação numa instituição educativa regular, 
(b) participar com os seus pares na totalidade das atividades, tanto ao nível 
curricular como da vida em ambiente educativo, 
(c) fazerem parte de um grupo/turma regular, em detrimento da sua 
permanência numa unidade de ensino especial, 
(d) a separação do seu grupo pode ser necessária, ocasionalmente, para 
responder a objetivos específicos, 
e) as escolas devem rever e adaptar as sua abordagens para atingir uma maior 
inclusão 



À mesa do café....

Dentro de cada grupo defina um(a) “anfitrião(ã)” que permanecerá na mesa, 
que deve dar boas vindas aos novos viajantes a cada rodada, 

relacionar as deias e encorajar que os “viajantes” a expressem as 

suas ide ́ias com rabiscos, desenhos ou palavras-chave escritas 

na toalha da mesa. 
os outros atuarão como “viajantes”, trocam de mesa a cada rodada. 

Na ultima rodada os viajantes voltam a suas mesas de 

inicio, onde sintetizarão as descobertas;



Um Ensina, outro dá suporte

Um(a) professor(a) lídera toda a classe, o outros dá suporte: responde a

questões; monitoriza o comportamento dos alunos, etc.. O objetivo é:

enquanto um ensina o outro monitoriza o progresso dos alunos.



Ensino por Estacões 
Os alunos são divididos em 3 ou 4 grupos, homogéneos ou heterogéneos. Os
professores podem providenciar a instrução numa das estações ou 
monitorizar várias. Os pequenos grupos vão rodando pelas estações. O 
objetivo é baixar o racio aluno/professor e fomentar uma aprendizagem 
cooperativa entre os alunos.



Ensino em Equipa
Os(as) 2 professsores(as) podem participar na aula, assumindo papéis 
diferentes. Um pode ir explicando o conteúdo enquanto o outro vai 
escrevendo no quadro os pontos-chave. O objetivo é ir partilhando o 
papel de líder e dar suporte aos alunos(as).



Ensino Alternado
Com base em avaliações anteriores os professores podem decidir que alunos 
estão em risco. Assim, um professor pode trabalhar com o grupo que está em 
risco enquanto o outro, continua a avançar. O objetivo é reforçar e consolidar os 
conteúdos que já foram lecionados.



Ensino Paralelo
Os(as) alunos(as) estão divididos em 2 grupos homogéneos e cada grupo é

liderado por 1 professor(a) recebendo os mesmos conteúdos mas através de

diferentes instruções. O objetivo é diminuir o racio professor aluno e dar

suporte às necessidades dos alunos.



Um(a) professor(a) lidera toda a classe, o outro dá suporte:

responde a questões, monitoriza o comportamento dos

alunos, etc..

O objetivo é: enquanto um ensina o outro monitoriza o

progresso dos alunos.

1



Um ensina, outro dá suporte

O Daniel tem alguns problemas em perceber a lição, então
o prof. António vai lendo a lição com ele ao mesmo tempo 
que a prof. Joana vai apontando as ideias principais.
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Os alunos são divididos em 3 ou 4 grupos, homogéneos ou heterogéneos. 
Os professores podem providenciar a instrução numa das estações ou 
monitorizar várias. Os pequenos grupos vão rodando pelas estações. O 
objetivo é baixar o racio aluno/professor e fomentar uma aprendizagem 
cooperativa entre os alunos.



Hoje os(as) alunos(as) vão explorar o mapa da Europa.
Estão divididos em 3 grupos. 
Na 1ª Estação- vão procurar, no mapa, vários países.
Na 2ª Estação –vão ter contacto com diferentes tipos de mapas da Europa. 
Na 3ª Estação-vão construir, individualmente, um mapa da Europa.

Ensino por Estações
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Os(as) 2 professsores(as) participam na aula, assumindo papéis 
diferentes. Um pode ir explicando o conteúdo enquanto o outro vai 
escrevendo no quadro os pontos-chave. 
O objetivo é ir partilhando o papel de líder e dar suporte aos 
alunos(as).



Equipa de ensino

Os(as) alunos(as) fizeram um visita de estudo à mata. Um dos prof. está a falar
acerca dos pequenos animais que viram. O outro está a mostrar os seus
habitats e a responder às questões que as crianças vão colocando. 
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Com base em avaliações anteriores os professores podem decidir que 
alunos estão em risco. Assim, um professor pode trabalhar com o 
grupo que está em risco enquanto o outro, continua a avançar na 
matéria. O objetivo é reforçar e consolidar os conteúdos que já foram 
lecionados.



O Daniel e outras duas crianças estão com problemas na divisão
silábica.
A prof. Joana está a fazer um jogo para as ajudar.
O resto do grupo está a fazer uma ficha de gramática.

Ensino Alternado
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Os(as) alunos(as) estão divididos em 2 grupos homogéneos e cada

grupo é liderado por 1 professor(a) recebendo os mesmos

conteúdos mas através de diferentes instruções.

O objetivo é diminuir o racio aluno/professor e dar suporte às

necessidades dos alunos.



Os professors estão a falar acerca do mesmo conteúdo: comparar
objetos para determinar as suas caraterísticas face ao tamanho e à
forma. 

As crianças estão divididas em dois grupos. Umas estão a identificar
figuras planas com o mesmo tamanho e forma. As outras identificam
e descrevem figuras simétricas. 

Ensino Paralelo
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