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EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA HOLANDA 

Estudo de caso 1: “Bolo do Abel”, Dunya, uma criança de 8 anos 

Os adultos não falam regularmente com as crianças, em especial nas escolas, jardins-de-

infância e creches. Será mais correto dizer que eles falam, mas normalmente não têm 

conversas “reais” com as crianças. Uma conversa real, uma comunicação real, é baseada 

em certos pressupostos:  

 Os participantes têm conexão ente si 

 Existe um interesse mútuo genuíno e uma interação com o mundo de experiências da 

criança 

 As perguntas são feitas com clareza 

 As respostas são ouvidas 

 Existe uma boa linguagem corporal 

Muitas vezes os professores têm que falar com as crianças sobre assuntos sensíveis, como 

por exemplo, mau desempenho escolar, ou, pior ainda, pais que se vão separar. Estas são 

normalmente conversas que as crianças não solicitam. É, por isso, muito importante, conduzir 

estas conversas de modo a que não sejam experiências desagradáveis para a criança. 

Neste estudo de caso observamos um vídeo com uma conversa entre uma criança e um 

adulto enquanto estão a cozer pão. Durante o processo, vemos o adulto a realizar interações 

positivas com a criança. As questões que o adulto coloca não são apenas perguntas abertas, 

mas são colocadas de uma maneira aberta e fluente. A criança responde com entusiasmo e 

de uma forma divertida, embora a conversa diga respeito a um assunto difícil. Este é um 

modelo de boa prática. 

Estudo de caso 2: “Comunicação criativa com crianças” 

Para além da importância de fazer parte da vida da criança e ter uma mente aberta às suas 

ideias e pensamentos, existe um importante pré-requisito para comunicar com ela: devemos 

estar em consonância com o seu nível de desenvolvimento. Utilizando esta abordagem com 

crianças pequenas podemos procurar formas para usar conscientemente canais de 

comunicação mais adequados aos seus níveis de desenvolvimento. 

Neste estudo de caso encontramos bons exemplos que são bastante adequados para 

crianças pequenas, porque as formas de comunicação são ajustadas a diferentes idades. As 

atividades na “comunicação criativa com crianças” não têm um método fixo. Podem usar-se 

diferentes fichas de trabalho, dependendo da idade e nível da criança. Estas fichas podem 

ser trabalhadas pelo professor, ou melhor ainda pela criança. É dada atenção à comunicação 

através do desenho, fantasia, jogos (também digitais) e linguagem. Até uma atividade de 

cozinha pode ser usada, porque o que pode ser mais divertido do que uma atividade com 

massa? Adicionalmente, entrar na vida das crianças e ter uma mente aberta às suas ideias e 

pensamentos, continua a ser um importante pré-requisito para comunicar com elas: deve 

estar-se sempre em consonância com o seu nível de desenvolvimento.  

 


