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1- Fale com as crianças sobre diferença e
heterogeneidade.

A heterogeneidade está presente em todas as escolas, em todas as salas de
aula e na vida em geral. Falar com as crianças sobre a diferença é essencial.
Ao longo do seu percurso, elas vão encontrar colegas muito diferentes de si. É
importante que elas olhem para a diferença com normalidade e que a
identifiquem como uma oportunidade de aprendizagem. Todos nós somos
donos da nossa singularidade, mas podemos absorver muitas experiências e
conhecimento com a singularidade dos outros. 

Há várias estratégias que podem incentivar as crianças a absorver a diferença
positivamente. Em altura de início de ano letivo, é importante desenvolver
atividades de grupo que facilitem a adaptação e que sejam uma espécie de
"empurrãozinho" para estimular as crianças a conhecerem-se melhor. Podem
ser realizadas atividades relacionadas com os hábitos culturais de cada aluno,
convidando-os, por exemplo, a levar para a escola algum objeto que os
definam a eles ou à sua cultura. 

Desafios de grupo que os orientem no diálogo e na partilha de experiências
são essenciais, bem como atividades que os levem a contribuir para um
objetivo comum. Fazer com que se sintam parte de um grupo vai estimulá-los
a fazer novas amizades e transmitir-lhes uma maior segurança na escola.
Aqui, os professores exercem um papel essencial. Muitas destas atividades são
mais facilmente integradas nas salas de aula do que noutros contextos.

Escreva aqui as ideias que lhe surgem para colocar em prática esta dica!
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2- Questionem as crianças sobre como elas se
sentem!

Se há coisa que define as crianças, é a sua sinceridade. Se nós lhes
perguntarmos como se sentem, elas vão partilhar connosco os seus
sentimentos, sem filtros. É muito importante perceber o que é que elas estão a
sentir no seu processo de adaptação. Se a criança mudou de escola,
pergunte-lhe o que é que gostou mais e menos no seu dia de escola, sobre os
seus colegas de turma, sobre os seus professores... Toda esta informação é
crucial para percebermos quais estão a ser as suas maiores dificuldades e
podermos entrar em ação, tranquilizando-as e explicando-lhes que este
processo de transição vai ter um fim, assim como todos os outros ao longo da
vida. 

Pode ser útil partilhar experiências na primeira pessoa que demonstrem à
criança que também já passou por essa fase, mas que ficou tudo bem. A
partilha de experiências e este diálogo mais próximo com a criança, vai ajudá-
la a olhar para esta fase como um desafio necessário e que é comum a todos.

Para as crianças que estão a iniciar o ano letivo, na mesma escola, com os
mesmos colegas, e que não estão a experienciar mudanças repentinas, pode
ser útil perguntar-lhes sobre os novos colegas de turma, questionando-os se
fizeram algo para os ajudar com a sua integração. Quando as crianças
sentem que têm uma responsabilidade acrescida, vão olhar para ela como
sendo uma tarefa muito importante em mãos, para a qual vão procurar dar a
melhor resposta. Geralmente, ficam muito envolvidas naquilo que consideram
ser uma missão.

Escreva aqui as ideias que lhe surgem para colocar em prática esta dica!
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3- Mantenha uma comunicação próxima com
todos os elementos (Professores, Diretor de
Turma, Pais…)..

Escreva aqui as ideias que lhe surgem para colocar em prática esta dica!

Recolher o feedback das crianças faz ainda mais sentido se o pudermos
partilhar com todas as pessoas que fazem parte da vida delas no contexto
escolar e pessoal. A comunicação dos pais com a escola e vice-versa, é
essencial para entender se o feedback da criança está alinhado com o
feedback de todas as partes. Quer esteja ou não, sabendo essa informação é
muito mais fácil para todos delinearem estratégias que contribuam para uma
melhor adaptação da criança.

No entanto, é de salientar que a comunicação se deve manter regular ao
longo de todo o ano. Uma comunicação eficaz e regular faz toda a diferença
no desempenho dos alunos, porque todos os elementos que contribuem para
as suas aprendizagens vão estar alinhados e saber exatamente aquilo que
elas necessitam. 

*Ou para este passo específico, alguns contactos importantes com os quais pretende manter uma comunicação  
regular.
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Falar sobre a diferença e a singularidade de cada um já pode parecer algo
complexo. Mas falar sobre inclusão pode ser ainda mais desafiante. No
entanto, a escola tem um papel fundamental para promover a inclusão não
só no contexto escolar, mas também na sociedade em geral. 

É importante explicarmos às crianças que vão encontrar colegas com
diferentes níveis de aprendizagem, com necessidades educativas especiais
(NEE) ou com deficiências físicas ou mentais. Ter um diálogo sobre este tema,
numa linguagem adequada à idade da criança, é importante para que ela se
sinta à vontade para tirar todas as dúvidas que tem sobre este assunto. Mas
há algo que é essencial: não deve utilizar termos que tenham uma conotação
de inferioridade e deve procurar desconstruir essa mesma ideia. As crianças
não devem considerar que as crianças com deficiência têm menos
capacidades ou que são especiais por terem dificuldades acrescidas.

Algo que pode ajudar para a construção deste diálogo, é fazer menção a
alguma personagem de desenhos animados que a criança goste e que
personifique a deficiência, falar sobre atletas paralímpicos ou escolher filmes e
livros que estimulem o diálogo sobre este assunto, como por exemplo o filme
Encanto. Conteúdos e materiais que sejam inclusivos e que abordem também
outros assuntos, como a diversidade de género, são bem-vindos para que a
criança desenvolva curiosidade sobre os mesmos. E, acredite, a curiosidade
das crianças é fantástica para guiar diálogos muito produtivos. 
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4- Aborde o conceito de inclusão.

Escreva aqui as ideias que lhe surgem para colocar em prática esta dica!

Mas lembre-se: para qualquer um destes tópicos, não se esqueça que aquilo que diz vai
ser retido como uma verdade universal aos olhos da criança. Por isso, deixe-a dialogar e
questione-a somente depois de ela ter finalizado a sua ideia. Procure sempre evitar as
respostas que são demasiado vagas ou gerais. Dê respostas concisas e faça-lhe
também questões. Isso vai estimular o interesse da criança e o seu sentido crítico. 

https://e-schooling.com/
https://e-schooling.com/


SEDE - BRAGA
Rua Dr. Manuel José
Oliveira Machado, 39

LISBOA
Rua do Instituto
Industrial 18, 2º Direito

CONTACTOS
comercial@e-schooling.com

Acompanhe-nos para mais dicas:
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