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Educação de qualidade (ONU, 2030)

• Educação inclusiva e equitativa em todos os níveis de 
escolaridade e para todas as pessoas, 
independentemente do género, idade, raça, etnia, e 
pessoas com deficiência, migrantes, povos indígenas, 
crianças e jovens.



• A experiência acumulada e a investigação permitem identificar 
os pressupostos essenciais da promoção do sucesso escolar: 
uma política que reconheça às escolas a capacidade de se auto-
organizarem e que apoie os seus projetos; uma alteração dos 
modelos tradicionais de organização escolar; uma mudança dos 
modelos didáticos, dos métodos, dos recursos de ensino e da 
relação pedagógica; melhores estratégias de gestão curricular e 
de gestão da sala de aula; a valorização das lideranças 
intermédias e de topo na promoção da qualidade do ensino e 
das aprendizagens; uma mudança contínua e construída com o 
envolvimento de todos, com metas e objetivos claramente 
partilhados; o compromisso de toda a sociedade, a começar pela 
comunidade local, neste grande desígnio democrático e de 
justiça social. (Conselho Nacional de Educação, 2016, p. 5)



• As forças educacionais e curriculares dominantes têm 
mostrado uma enorme irresponsabilidade epistemológica e 
social (…) sem precedentes, por se recusarem 
sistematicamente a pensar sobre escolaridade à margem e 
para além de certos tabus. Quando se pensa em escolarização, 
erroneamente se aceita, como dogma, questões como a 
avaliação, os sujeitos, as horas, os manuais, e o conhecimento 
oficial que tem sido transmitido. As reformas incidem na 
forma e não nos conteúdos. Tais visões peregrinas tornam 
quase impossível ter uma educação e um currículo à margem 
e para além de um determinado quadro preso a questões 
relacionadas com os standards, classificação, os objectivos, a 
ortodoxia disciplinar, etc. Torna-se perigoso o facto de não 
existir escolaridade sem esses quadros, que no fundo são os 
gasodutos das desigualdades. (Paraskeva, 2017, p. 29, 
carregado meu)



Competências profissionais para uma educação intercultural (European Commission, 2017, p. 25)



Uma perspetiva inclusiva: FPJSC

• Dewey (1929) afirmava que “aquilo que o melhor e mais 
sábio progenitor deseja para o seu próprio filho deverá 
ser o que a comunidade deseja para todas as suas 
crianças”. Independentemente do que cada um pensa 
sobre o papel dos professores e da educação, todos 
deveríamos lutar para que os filhos dos outros tivessem 
as mesmas oportunidades que defendemos para os 
nossos filhos e netos. (Zeichner, 2014, p. 135)



Formação de professores para a JSC
• Uma formação cultural alargada e sociopolítica: anti-racista, anti-

classicista, anti-xenófoba, anti-sexista, ou anti-homofóbica/ 
transfóbica (Kumashiro, 2009; Lopez Melero, 2020; Torres 
Santomé, 2011, 2021)

• Exame das próprias atitudes e valores, promoção de expectativas 
elevadas face à diferença, bem como a análise dos modos como 
determinadas formas de poder, autoridade e privilégio operam 
nas escolas e nas salas de aula (Zeichner, 2014; Darder, 2015)

• Problematização das grandes narrativas de ‘normalidade’ e 
‘desejabilidade’, “que agem, de um ponto de vista epistémico, 
como desejos acerca daquilo que a escolarização, as pessoas e as 
sociedades deveriam ser” (Popkewitz, 2020, p. 162, trad.)



Pedagogia escolar para a justiça social e cognitiva (Moreira, em publicação)

• Reconhecimento e valorização da diversidade epistémica e estrito respeito 
pelos direitos humanos (culturais, linguísticos, sexuais, religiosos, etc.)

• Visão otimista do ensino e da educação: tratamento de todas as crianças 
como sendo inteligentes, capazes e com paixão pela cultura e pelo 
conhecimento (Torres Santomé, 2021; Darder, 2015)

• Recontextualização do currículo a partir das vivências das crianças e dos 
jovens, mobilizador dos saberes das suas famílias e comunidades. 

• Integração curricular horizontal, desenvolvimento de projetos conduzidos 
pelos estudantes, trabalho cooperativo, reflexão sobre a aprendizagem e 
autonomia, e uma avaliação ao serviço dos processos de construção de 
conhecimento

• Aquisição de conhecimento sobre a diversidade de culturas nas escolas

• Mobilização das características, experiências e perspetivas culturais dos 
alunos das culturas minoritárias



O projeto RISE: Roma Inclusive 
School Experiences (2018-2020)

Maria José Casa-Nova (coord.), Maria Alfredo Moreira, Daniela Silva, Júlia 
Rodrigues & Laura Ribeiro (UMinho)

Agrupamento de Escolas de Prado - Paula Martins (Coord. no agrupamento)



• Envolveu três países (Portugal, Itália e Eslovénia) e foi
financiado por fundos da Comissão Europeia, no âmbito do
Programa Justice & Rights, Equality and Citizenship.

• Finalidade: promover uma educação intercultural que
possibilite a construção de uma escola inclusiva, garantindo a
todos os alunos e alunas, em particular aos de comunidades
ciganas, o direito à educação e ao sucesso educativo, bem
como o combate à discriminação.

• Evidência empírica relativa à situação de desigualdade
estrutural vivenciada pela população cigana na base da
elaboração deste projeto.



Objetivos

- Promover uma escola mais acolhedora e inclusiva para as crianças
ciganas, entre os 6 e os 14 anos de idade, que lhes garanta o
sucesso educativo no currículo mainstream;

- Combater a discriminação na educação;

- Reduzir o absentismo e o insucesso escolar das crianças ciganas;

- Prevenir o abandono escolar;

- Desenvolver estratégias para a produção e partilha de boas
práticas baseadas em abordagens pedagógicas ativas e inclusivas.

- Fomentar relações positivas e estáveis entre as famílias ciganas, os
diversos agentes educativos e a comunidade alargada.



Fases do projeto

Análise do contexto

Análise de legislação e outros documentos 
relevantes

Análise da situação escolar do/as 
estudantes cigano/as em Portugal

Análise taxas de frequência e sucesso 
escolar do agrupamento

Entrevistas a atores-chave: professores 
(8+2), técnicos (5), AO (3), EE ciganos (5), AP 
(2), alunos (12)

Intervenção (investigação-ação)

Formação dos professores/ 
técnicos/ pais

Trabalho em sala de aula e na 
escola

Grupo de monitorização

Workshops com crianças: 
https://www.projectrise.eu/docum
entation/stopmotion-video-
realized-schools-portugal

Avaliação e disseminação

Index para a inclusão (1º e 2º 
momentos)

Análise de taxas de frequência e 
sucesso escolar

Questionário de satisfação aos 
professores

Conferência nacional (novembro 
2019)

Booklet, video e livro

Sítio web do projeto: 
https://www.projectrise.eu/pt

https://www.projectrise.eu/documentation/stopmotion-video-realized-schools-portugal
https://www.projectrise.eu/pt


A formação/ intervenção
A Construção de Dispositivos de Diferenciação Pedagógica



• A diferenciação pedagógica tem por objetivo tornar significativo o 
conhecimento académico através da adequação dos conteúdos e dos 
processos às características particulares de cada um/a, a fim de obter 
o êxito do maior número possível de alunos/as, permitindo que cada 
um/a encontre a melhor forma de aprender de acordo com as suas 
características.

• Os dispositivos de diferenciação pedagógica (ou dispositivos 
pedagógicos) constituem-se enquanto tal através de propostas 
educativas que possibilitem a construção de diálogos (que, podendo 
ser conflituais, terão de ser necessariamente profícuos) entre a 
cultura familiar e a cultura escolar, no sentido de, ao valorizar e 
promover a cultura de origem dos alunos e das alunas, através da 
incorporação dessa cultura na construção de práticas educativas, 
potenciar o acesso ao bilinguismo cultural por parte das crianças, 
aumentando as suas possibilidades de acesso aos códigos culturais 
veiculados pela escola, a capacidades de compreensão da 
racionalidade do outro e a integração recíproca. (Casa-Nova et al., 
2020, pp. 7-8)



A formação dos professores e técnicos 

A abordagem proposta promove…
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Processos participados, cooperativos e negociados entre as crianças e entre as crianças e os 
professores?

Tarefas de ‘aprender fazendo’?

Integração das vivências e mundo cultural das crianças?

Aceitação e valorização da diferença?

Articulação de áreas curriculares/ disciplinas?

Integração de interesses, necessidades, ritmos e estilos diversos?

Reflexão das crianças sobre as aprendizagens?



Processo formativo/ monitorização

Avaliação da experiência

Recolha de informação (audio, vídeo, escrita) Relatos de experiência e reflexões escritas

Desenvolvimento da experiência

Pares pedagógicos (inter)disciplinares Observação de aulas

Desenho da experiência

Metodologia de trabalho de projeto Articulação horizontal do currículo



Casas do Mundo



A abordagem proposta promove… Casas do Mundo (1º CEB)

Processos participados, cooperativos e
negociados entre as crianças e entre as
crianças e a professora?

Auscultação dos alunos para o trabalho a realizar;
programação conjunta das diferentes etapas desse trabalho
Planificação, com os alunos, da construção da maquete de
uma casa; formação de grupos e distribuição de tarefas

Tarefas de ‘aprender fazendo’? Construção de uma maquete (por grupo) representativa de
uma divisão da casa
Montagem da maquete final (casa) com as diferentes
divisões construídas pelos grupos

Integração das vivências e mundo cultural
das crianças?

Desenho individual da casa dos sonhos de cada criança e
exposição oral à turma

Aceitação e valorização da diferença? Divisão da criança cigana muito distinta da do/as colegas,
mas integrada na maquete (casa) final

Articulação de áreas curriculares/
disciplinas?

Elaboração de legendas em Inglês para cada divisão da casa
Elaboração do jardim da maquete em Expressões Artísticas

Integração de interesses, necessidades,
ritmos e estilos diversos?

Participação dos alunos na elaboração da maquete, tendo
em conta os seus gostos, ritmos e vivências

Reflexão das crianças sobre as
aprendizagens?

Inclusão da voz das crianças sobre o que gostaram de realizar
e o que aprenderam na avaliação da experiência



Resultados: as mudanças nas dinâmicas pedagógico-didáticas

• A integração curricular (cf. DL 55/ 2018, de 6 de julho):
- O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; As Aprendizagens 

Essenciais; a ENEC

- Adequação, complementaridade e diversidade das estratégias de ensino 
e aprendizagem

• Desenvolvimento de um bilinguismo cultural e da literacia 
académica

• Elevado envolvimento e motivação dos alunos

• Trabalho colaborativo entre alunos e entre professores



Resultados: as mudanças no trabalho docente

• A problematização e transformação do pensamento e ação pela 
reflexão interpares:
• … reconheço uma clara alteração no que concerne à minha postura educativa 

relativa a este tema já de si bastante amplo, complexo e ativo. Neste sentido, 
estas novas atividades, a partilha e experiências e materiais não se compadecem 
por isso com visões tradicionalistas e ultrapassadas. (…) Levou-me a refletir 
sobre aspetos que até aqui não tinha refletido tão aprofundadamente e a 
reavaliar e até a reformular alguns aspetos da minha prática pedagógica 
(Professora, Reflexão individual)

• O facto de podermos refletir sobre as nossas práticas, podendo questioná-las e 
organizá-las, permite-nos aprender de forma constante, estando presente uma 
vigilância epistemológica, que nos surge como um sinal de alerta e de 
questionamento. Tendo em conta que esta metodologia implica a co-construção
do desenho e da intervenção com as crianças, [há] uma mudança na forma 
organizacional da sala de aula tradicional. (Técnica, Reflexão individual)



• O trabalho colaborativo como motor de desenvolvimento 
profissional:
• tive várias oportunidades de discutir conceitos e refletir sobre a 

influência das minhas expectativas e das minhas práticas na 
natureza das aprendizagens dos meus alunos. Numa segunda fase 
da formação e conjuntamente com dois colegas tivemos 
oportunidade de desenvolver (planificar, implementar e avaliar) 
dispositivos pedagógicos à luz dos princípios de uma educação 
intercultural e em atividades para as quais conseguimos mobilizar 
outros docentes dessa turma, facto que considero muito positivo. 
(…) em conjunto, proporcionaram-me imensas situações 
promotoras de uma maior consciencialização das desigualdades 
estruturais existentes na sociedade e na escola, contribuindo 
marcadamente para o meu empoderamento enquanto agente 
social envolvida (Professora, Reflexão individual)



Sucesso académico das crianças ciganas
(2017/18 e 2018/19)
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Desafios

• Sustentabilidade da mudança

• Alargamento ao agrupamento

• Crescente intensificação do trabalho docente

• Disponibilidade de tempo e de espaços para o 
desenvolvimento profissional centrado na escola/ pedagogia 
e a partir desta

• Impactos da pandemia



Mais informação em: 

https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-
educativa/Cursos-nao-conferentes-a-
grau/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/Cat
alogoCursoDetail.aspx?itemId=4450&catId=13

https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/Cursos-nao-conferentes-a-grau/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=4450&catId=13


Obrigada!
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