AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO
ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS DE ÁLVARO VELHO
ESCOLA EB1/JI N.1 LAVRADIO
ESCOLA EB1/JI N.2 LAVRADIO
ESCOLA EB1/JI DOS FIDALGUINHOS

Res umo do Projeto Eras mus + “Somos Es cola, Somos Inclus ão”
do Agrupamento de Es colas de Álvaro Velho - 2019/2021
O Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho, composto por 3 escolas de primeiro ciclo com
jardim-de-infância e uma escola de segundo e terceiro ciclos, conta com 144 professores e
educadores e 1639 alunos, estes últimos oriundos de meios sociais e étnicos bastante
diversos e com necessidades específicas muito particulares. Também temos cerca de 90
alunos que necessitam de um acompanhamento mais próximo, por parte dos docentes do
Departamento de Educação Especial, e que apresentam barreiras graves à aprendizagem
que abrangem situações ligadas ao autismo, défices cognitivos, entre outros. Assim,
queremos abraçar a diversidade, e garantir que os princípios e valores do agrupamento, que
passam por tratar cada aluno como único e meritório de um caminho educativo digno, seja
posto, efetivamente, em prática, segundo orientações do novo enquadramento legal
relativo à diferenciação pedagógica e à educação inclusiva.

Com este projeto, são nossos objetivos gerais:
- dotar o pessoal docente e não-docente com a capacidade de abraçar a diversidade da
população discente e da comunidade educativa alargada, fomentando um trabalho
diferenciado que procura o melhor de cada aluno;
- preparar a população discente para o prosseguimento de estudos, ou para a vida pós escolar, enquanto cidadãos plenamente incluídos no tecido social;
- inovar na prática pedagógica e na prestação de um serviço educativo à comunidade
alargada;
- fomentar uma política de aprendizagem plenamente integrada no espaço europeu.

Com as formações que perspetivamos, pretendemos:
- aplicar ferramentas, métodos e estratégias de diferenciação pedagógica e de trabalho de
reabilitação com alunos com barreiras várias à aprendizagem;
- adotar uma prática de inclusão educativa e social, cada vez mais plena, adquirindo
experiência, ideias novas, e práticas específicas aplicáveis nos vários departamentos
curriculares do agrupamento;
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- renovar os saberes pedagógicos das várias áreas disciplinares, com foco na renovação de
técnicas de dinamização curricular de sala de aula, que obedecem às convenções nacionais e
europeias de educação inclusiva;
- disseminar e aplicar os conhecimentos adquiridos junto dos parceiros do agrupamento, dos
pais dos nossos alunos, e das escolas que estão ligadas ao agrupamento.

Estes objetivos vão ao encontro do enquadramento geral do nosso plano de
desenvolvimento europeu.

A participar neste projeto, temos 18 docentes e 1 psicóloga. As suas mobilidades serão
divididas em 9 momentos diferentes, excluindo seleção de pessoal, preparação linguística e
pedagógica dos formandos e dinamização de atividades de disseminação. Importa referir
que a calendarização das mesmas evita, tanto quanto possível, os períodos de atividade
letiva no agrupamento. Primeiro, uma adjunta do diretor e a coordenadora de 1º ciclo/JI
frequentarão uma formação sobre a melhoria da escola na perspetiva da educação inclusiva.
Segundo, as coordenadoras de 2º e 3º ciclos e a psicóloga do SPO frequentarão uma
formação sobre a diversidade cultural e a inclusão nas escolas. Terceiro, as coordenadoras
do Departamento de Educação Especial e da EMAEI farão uma formação sobre a liderança
da educação especial e o papel de intervenção na escola inclusiva. A seguir, um docente
desse departamento ou de TIC fará uma formação sobre as TIC na sala de aula inclusiva.
Quinto, um professor por departamento curricular de 2º e 3º ciclos (6 ao todo) frequentarão
uma formação sobre a diversidade e equidade educativa na sala de aula. Sexto, uma
educadora de infância frequentará uma formação sobre o método Montessori e Regio
Emilia. De seguida, um docente do Departamento de Artes e Tecnologias irá a Florença para
frequentar um curso sobre a terapia das artes. A penúltima formação será sobre a aula de
Inglês enquanto espaço inclusivo e, por fim, dois docentes de Educação Especial, farão uma
formação sobre práticas letivas nesta área.
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A médio e longo prazo, esperamos que, com este projeto, os impactos sejam os seguintes:
- um entusiasmo renovado pela prática letiva das disciplinas lecionadas no agrupamento,
promovendo, assim, uma práxis pedagógica mais eficaz;
- perspetivas diferentes sobre o ensino nas suas áreas disciplinares, com recurso a
estratégias e materiais diferenciados;
- um maior trabalho interdisciplinar entre docentes com especial impacto sobre alunos e a
comunidade escolar;
- a possibilidade de estabelecer parcerias estratégicas com escolas e instituições do Reino
Unido e do resto da Europa através do contacto com outros docentes participantes nas
várias formações a frequentar.

Além do impacto positivo no modus operandi e na dinamização do nosso espaço educativo e
das nossas práticas letivas, este projeto trará mais-valias incalculáveis para a comunidade
alargada, uma vez que terá impacto, quer através de disseminações, quer pelo trabalho que
faremos integrado em parcerias, junto de pais, comunidades étnicas locais, parceiros na
educação inclusiva, entre outros.
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