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Resumo Nesta comunicação apresentam-se as principais descobertas de um projeto educativo 

dedicado à promoção de práticas educativas inclusivas, junto de um grupo de crianças que frequentam 

o Jardim de Infância. Inicia-se com a sistematização dos marcos conceptuais que integram o 

paradigma da educação inclusiva, atendendo em específico às suas potencialidades no que respeita a 

educação de crianças em idade pré-escolar. Ancorada nas premissas da democracia participativa, e 

assumindo como valores essenciais os da democracia, igualdade, e solidariedade, a educação 

inclusiva estrutura-se na crença de uma "utopia concretizável", a justiça e respeito por todos/as os/as 

indivíduos/as. Educação é, neste âmbito, conceptualizada enquanto ferramenta essencial para a 

promoção do desenvolvimento holístico e equilibrado de toda a comunidade escolar, e não apenas 

daqueles que possuem necessidades educativas especiais. Considera-se, neste enquadramento teórico 

e legal, que as especificidades de cada uma das crianças sejam tidas em consideração e que as 

propostas educativas planificadas e desenvolvidas sejam ancoradas neste principio. O projeto que se 

apresenta foi, precisamente, estruturado segundo estes princípios, sendo o seu propósito essencial o 

de potenciar a aceitação pela diferença e promover, em simultâneo, a tolerância e respeito pelos 

outros. Para este efeito, recorreu-se à discussão crítica, em pequenos grupos, de comportamento, 

valores, e crenças (des)ajustados; tarefa para a qual se mobilizaram contos infantis (tradicionais e 

modernos). Participaram no Projeto 47 crianças (11 com necessidades educativas especiais), de 

ambos os géneros, divididas em 9 grupos distintos. Cada um dos 5 contos propostos (e.g., Pinóquio, 

Patinho feio) foi explorado com as crianças a partir de uma abordagem metodológica distinta (e.g., 

foi solicitado às crianças que iniciassem/terminasse a história, que dramatizassem o guião de uma das 

personagens, que pintassem excertos e depois os organizassem). Após esta atividade cada criança foi 

convidada a explicar a sua importância e o que "a história realmente nos diz" (a moral). A discussão 

em grupo possibilitou a emergência de diversos pontos de vista sobre as temáticas em discussão (e.g., 

as dificuldades que as pessoas sentem quando são consideradas "diferentes"). Em cada uma das 

sessões procedeu-se à avaliação do comportamento e da aprendizagem com recurso a grelha de 

observação, sendo também avaliada a satisfação, através de colagem de smiles. No decurso da 

realização do projeto evidenciaram-se importantes alterações no comportamento e discurso das 



 

 

crianças, no sentido de maior tolerância face ao outro, sendo também evidenciados elevados níveis 

de satisfação. 
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