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No dia 18 de janeiro realizou-se o Seminário online - Os Sindicatos da Educação e as Escolas Inclusivas: 

Promover a Diversidade na Educação, organizado pelo Comité Sindical Europeu de Educação [CSEE]. 

Estiveram presentes 32 países e cerca de 60 especialistas em igualdade e inclusão na educação. 

 A diretora do CSEE, Susan Flocken, no seu discurso de abertura, salientou a importância deste Seminário  

“como uma oportunidade de partilha de experiências, mas também como uma ocasião para se discutir a 

estratégia dos Sindicatos para intensificar a igualdade e inclusão na educação, junto dos governantes como a 

garantia de um ensino de qualidade e a resiliência da nossa democracia ”. 

 

Neste Seminário foi apresentado o estudo levado a cabo pela CSEE sobre Os Sindicatos da Educação e as Escolas 

Inclusivas: Promover a Diversidade na Educação. Este estudo desenvolveu-se com base em pesquisa documental 

e num questionário online a todas as organizações que são membros do CSEE, com um total de  respostas de 

60 organizações sindicais de 38 países diferentes.  

 

A Educação Inclusiva nos diferentes contextos educacionais europeus mereceu destaque e o SINDEP participou 

num painel de especialistas em representação de Portugal. Da apresentação salientam-se os seguintes 

pontos principais: 

− grandes lacunas de implementação entre o enquadramento legal e a realidade escolar do país; 
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− o excessivo número de alunos por turmas, que dificulta uma inclusão com sucesso; 

− a falta de profissionais de educação, que vão desde professores do ensino especial, professores 

assistentes, professores de linguagem gestual, moderadores linguísticos, psicólogos, assistentes 

sociais, mas também de técnicos de ação educativa, fundamentais para o trabalho colaborativo na área 

da inclusão; 

− processo de preenchimento e elaboração de documentos excessivamente burocratizado e longo; 

− horário de trabalho dos professores sobrecarregado, deixando muito pouco tempo para a preparação 

de planos individuais de trabalho para os alunos, bem como para a planificação de estratégias 

adequadas à realidade e condição de cada aluno; 

− inexistência de meios tecnológicos nas escolas e equipamento necessário à inclusão dos alunos com 

deficiências intelectuais e físicas de forma a potencializar as aprendizagens destes alunos; 

− deficiente formação específica na área da inclusão, integrada na formação inicial e contínua de 

professores; 

− escassez de financiamento público para a integração de alunos oriundos de comunidades ciganas, 

migrantes e/ou imigrantes; 

− Insuficiência de diálogo entre os agrupamentos escolares e a comunidade educativa: municípios, juntas 

de freguesia, organizações não governamentais, instituições de saúde e de apoio aos jovens, assim 

como de outros parceiros relevantes na comunidade. 

 

Salientou-se pela positiva, o facto dos professores portugueses, ainda que perante o cenário descrito, não 

“baixem os braços” e continuem a cumprir com exemplaridade o desafio que lhes foi colocado de “ Todo o 

aluno é importante”, visível, no esforço feito com a implementação súbita do ensino@distância aquando do 

primeiro confinamento na sequência do novo Corona vírus, onde os alunos mais desfavorecidos tiveram sempre 

uma atenção e acompanhamento especial por parte dos professores. 

 

Deste projeto destaca-se a divulgação (com o respetivo endereço eletrónico para inscrição) para breve, de 

três webinars interativos sobre o tema, onde todos os professores se podem inscrever gratuitamente. 

O SINDEP congratula-se por pertencer ao grupo de trabalho deste projeto, e levar a voz dos professores 

portugueses ao contexto internacional. 

 

 


