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Resumo Mudar, para transformar a educação numa verdadeira educação inclusiva, é um dos grandes 

desafios educativos de hoje porque imputa à escola a responsabilidade de deixar de excluir para 

incluir e de educar a diversidade dos seus públicos, numa perspetiva de sucesso de todos e de cada 

um. O Poster que se apresenta pretende direcionar a discussão para este paradigma, numa ótica de 

formação contínua de professores e a sua necessária aplicação no processo de contrução de uma 

educação inclusiva. Tendo como ponto de partida uma breve fundamentação teórica apresenta-se a 

colaboração docente como estratégia de atuação para criar profissionais mais reflexivos e 

desencadeadores de práticas educativas mais eficazes, adaptadas a cada uma e a todas as necessidades 

discentes. Objetivou-se uma investigação aplicada, que produzisse resultados passíveis de serem 

diretamente utilizados na tomada de decisões práticas ou na melhoria de programas e sua 

implementação, construíndo um programa de atividades didáticas para a inclusão de alunos com NEE, 

no ensino regular. Reportando ao nosso estudo de caso e ao percurso colaborativo de conceção e 

implementação do programa, procurou-se o seu contributo na mudança de perceções/atitudes e 

colaboração docente e, a sua implicação no processo inclusivo dos seus alunos com e sem NEE. Os 

resultados mostram que esta intervenção, fomentou uma cultura de colaboração entre professores e 

alunos como resposta aos desafios que a educação inclusiva coloca, promovendo, simultaneamente, 

a aquisição de competências gerais de ciclo e de competências específicas de educação especial, em 

todo o grupo/turma e nos alunos com NEE, em particular. Neste sentido, concluiu-se que, a reflexão 

sistemática e conjunta dos atores educativos, a formação docente numa atitude colaborativa, o 

desenho e implementação de projetos e programas que visem incluir as necessidades educativas 

especiais nas salas regulares, constituem recursos imprescindíveis para ultrapassar algumas das 

dificuldades impostas pelo processo de inclusão e simultaneamente proporcionar momentos ricos de 

aprendizagem . 
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