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O que está a acontecer no
AEIDH

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós.

Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”Começamos este

pequeno texto com uma frase de saint-exupéry em o

principezinho, que nos mostra a importância de vivermos uns com

os outros, e uns para os outros.Aprendemos com a diferença, e

somos mais felizes e mais ricos se integrarmos algumas

diferenças no nosso dia a dia desde crianças. Enquanto pais,

reconhecemos e ambicionamos a capacidade de adaptação e

integração dos mais pequenos, e a naturalidade com que vivem,

sem preconceitos, com todas as diferenças e todas as cores. A

essência pura e saudável das crianças, devia permanecer em nós,

adultos.Neste sentido, e porque nunca é tarde para aprender,

para louvar e para partilhar, pretendemos que toda a comunidade

escolar da escola eb1 / ji bom sucesso, perceba a importância do

departamento de educação especial na nossa escola, e reconheça

o trabalho desenvolvido por todos os profissionais, que dedicam

os seus dias à aprendizagem das nossas crianças com

necessidades educativas específicas.A importância das terapias,

do acompanhamento psicológico, do acompanhamento curricular

em sala de aula, e da possibilidade de usufruírem de todas estas

valias, num único espaço, a sua escola, é essencial para o

desenvolvimento e crescimento confiante e produtivo destes

meninos e meninas, que como qualquer criança, se orientam por

rotinas seguras.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

DO NÚCLEO ESCOLAR DO BOM SUCESSO
 

Todos nós, Escola, Pais e Educadores, devemos

reconhecer a diversidade presente na nossa

sociedade e, por inerência, na escola, para que se

possa desenvolver um trabalho conjunto de

verdadeira inclusão, que abranja todos, não

excluindo ninguém, e que extravase as paredes da

escola para toda a vida social.

Apelamos para que continuem a proporcionar a

partilha de informações, relativamente ao

desenvolvimento de cada criança, com os respetivos

encarregados de educação, por se tratar de um

complemento fundamental para juntos educarmos

ainda melhor todas as crianças, nas suas diferenças,

nas suas igualdades, na maravilha de, em conjunto,

sermos uma ESCOLA melhor.

Terminamos com o testemunho de uma aluna do 3º

ano que, recentemente, em relação a um colega

diagnosticado com necessidades educativas

específicas, referiu: “somos tão diferentes como eu

sou da minha irmã”.

Um bem-haja a todos, e votos de muita saúde!

 A AÇÃO DAS FAMÍLIAS NA CONSTRUÇÃO
DA ESCOLA INCLUSIVA



 A família de
"mão dada" com a

Escola 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB GOMES TEIXEIRA

RITA COIMBRA 

 É com muito gosto que escrevo estas palavras no âmbito

do projeto “Sentido Inclusivo” do nosso agrupamento.

Desafiaram-me a escrever umas linhas sobre como a

família pode contribuir para uma Escola Inclusiva. Ora,

falar de escola hoje em dia é falar, obrigatoriamente, de

uma Escola Inclusiva - uma “escola-casa” onde todos

entram, onde todos cabem, onde todos crescem e onde

todos vivem. Uma escola capaz de promover respostas

educativas de qualidade adequadas às características de

cada um, garantindo o sucesso e a aprendizagem de

todos.Se esse sucesso pode ser garantido sem o

envolvimento dos pais/famílias? Não me parece! Se esse

sucesso é um desafio para todos? Sim, parece-me que sim!

Um desafio enorme, onde só uma colaboração baseada na

proximidade, na cooperação e nos compromissos permitirá

atingir um objetivo comum: o desenvolvimento integral dos

alunos, nossos filhos.Sendo a família o primeiro contexto

de socialização, o seu papel na intervenção educativa e na

promoção de uma Educação Inclusiva ganha toda a

importância. As famílias são pilares essenciais na

motivação dos seus filhos, dos professores, dos restantes

pais e das restantes crianças. Cabe a cada um de nós

desmistificar ideias erradas em relação às incapacidades,

às diferenças, às diversidades e promover atitudes

favoráveis à Educação realmente Inclusiva.

 

 De facto, as famílias são fundamentais para que a

escola se possa organizar à medida de cada aluno.

Para o pleno desenvolvimento dos nossos filhos, a

nossa presença e o suporte afetivo é fundamental. E,

se a escola se move entre enquadramentos legais

que lhe permite refletir e desenvolver planos e

respostas pedagógicas diferenciadas, valorizando

as diferenças de cada um. Nós, pais e Encarregados

de Educação, movemo-nos no “campo do

conhecimento pessoal” dos nossos filhos… e é esse

conhecimento que nos faz tão importantes neste

processo. Mostrar aos nossos filhos o que é a

diferença, o que é a diferenciação, o que é a

diversidade e, principalmente, o respeito por essas

mesmas diferenças, as vantagens que tem viver

nessa diversidade, nessa pluralidade e a importância

que tem para todos viver nessa diferença. Cabe a

cada um de nós, no nosso seio familiar, mitigar a

segregação, o estigma, a exclusão social de crianças

e jovens através da valorização da individualidade

de cada um, das suas características, das suas

competências e capacidades.O DL54/2018 garante

que “o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade

Obrigatória seja atingido por todos, ainda que

através de percursos diferenciados, os quais

permitem a cada um progredir no currículo com vista

ao seu sucesso educativo”, referindo que para tal é

necessária a composição de “equipas

multidisciplinares” e reforça “o papel dos pais ou

encarregados de educação, conferindo -lhes um

conjunto de direitos e deveres conducentes ao seu

envolvimento em todo o processo educativo dos seus

educandos”. Por isso, não podemos ficar de fora! Só

assim se conseguirá uma resposta mais adequada

aos desafios de cada um, à garantia de mais

inclusão e equidade na escola e, mais tarde, na

sociedade.

Termino frisando que só conseguiremos educar os

nossos filhos como cidadãos plenos, inclusivos,

interventivos e críticos, se dermos o exemplo. Se

caminharmos de mãos dadas com a escola

respondendo ao desafio de promover uma cultura

inclusiva, uma escola verdadeiramente democrática

capaz de criar condições de equidade para todos.


