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EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA BÉLGICA 

Estudo de caso 1: Thomas, uma criança de 4 anos 

O Thomas é um rapaz de 4 anos que passa o dia a explorar e a olhar à sua volta. O seu desafio é a 

concentração. 

Neste exemplo de boa prática, começamos por preparar os estudantes para observarem e 

identificarem as necessidades da criança na perspetiva da própria criança e não na perspetiva do 

professor. 

Em segundo lugar, os alunos são apoiados na identificação dos sinais de “bem-estar” na criança, ao 

observarem o Thomas na sala de atividades. O prazer, a espontaneidade, a abertura, o relaxamento, 

a paz interior e a vitalidade são os indicadores. São debatidos fatores como o contexto, competências 

pessoais e autoestima, que têm uma elevada influência no bem-estar. 

O nível de envolvimento é debatido num exercício relacionado com a situação do Thomas. Mas 

também de um modo mais aberto, relacionado com as ideias dos estudantes. 

Posteriormente, os estudantes observam o envolvimento da criança, utilizando outro grupo de sinais, 

tais como: concentração, persistência, abertura, iniciativa, atividade mental intensa, motivação e 

satisfação e a necessidade em explorar. 

Da observação do bem-estar, do envolvimento e da reflexão sobre o empenhamento, os estudantes 

concentram-se nas necessidades da criança de modo a refletirem sobre a forma como a esta se adapta 

ao ambiente de aprendizagem. No final do workshop, os estudantes olham para as diferentes 

competências da criança. Outros processos-chave, como a reflexão e o Ethos, são fortemente 

integrados nesta boa prática. 

Utilizamos uma apresentação em PowerPoint, onde estão integrados filmes, fotografias e exercícios. 

Estudo de caso 2: Julien, uma criança de 10 anos 

O Julien é um rapaz de 10 anos, com talento para a música e para contar histórias. Ele vê a luz e a 

escuridão. Às vezes vê sombras. Escolhemos um rapaz de 10 anos, devido à forma poderosa como ele 

conta a história da sua vida. 

Nesta boa prática, visionamos um filme e é pedido aos estudantes para identificarem o bem-estar, o 

envolvimento e o empenhamento do Julien. De seguida, é pedido que se concentrem nas diferentes 

competências da criança. Posteriormente, os estudantes veem como a adaptação está relacionada 

com as necessidades do Julien, dentro e fora da sala de aula.  

Comunicação, Ethos e reflexão, são outros processos-chave integrados nesta boa prática. 

 


