A DIVERSIDADE FAZ A FORÇA

A Educação para
Sociedades Inclusivas
Em sociedades complexas e
diversas, como é que os nossos
sistemas educativos podem:
Apoiar a aprendizagem e o bemestar de todos?
Capacitar todos os indivíduos
para que se envolvam de
maneira construtiva com os
outros?

Para obter mais informação, por favor contactar:
Paulo Santiago, Chefe de Divisão
paulo.santiago@oecd.org
Lucie Cerna, Líder de Projeto
lucie.cerna@oecd.org
Aconselhamento e Implementação de Políticas
Direção da Educação e das Competências
2, rue André Pascal - 75775
Paris Cedex 16
www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm

Breve Resumo do Projeto
A primeira fase do projeto da OCDE A Força Faz a
Diversidade, A Integração dos Imigrantes e Refugiados nas
P A R eA D
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Escolas
Sistemas
Formação,
ensinanças
para ajudar países a implementar ou melhorar, políticas de
integração de apoio a imigrantes e promoção de coesão social.
No entanto, a migração representa só uma das várias
dimensões da diversidade que podem afetar o bem-estar dos
estudantes e a coesão social, requerendo assim consideração
nos sistemas educativos.

A segunda fase do projeto, A Educação para Sociedades
Inclusivas, estabelece um quadro holístico que permite
analisar uma gama mais amplia de dimensões da diversidade
e as intersecções entre elas, dentro dos vários parâmetros
do estatuto socioeconómico e da localização geográfica. O
objetivo é de garantir que todos os sistemas educativos
sejam mais aceitáveis, adaptáveis, e acessíveis às
necessidades de todos os alunos.

Por que enfocar-se na educação para sociedades inclusivas?
Os maiores desenvolvimentos globais do nosso tempo, como a emergência climática e as mudanças demográficas, têm
contribuído para o aumento da diversidade encontrada nos países, nas comunidades e nas salas de aulas. Essas mudanças
fazem-nos refletir sobre as implicações que a diversidade tem nos sistemas educativos e, por outro lado, no potencial que a
educação tem em moldar essas dinâmicas e construir sociedades mais sustentáveis, coesivas e inclusivas para amanhã.

QUESTÕES-CHAVE DE

DIMENSÕES DA DIVERSIDADE:
Migração

POLÍTICA

Grupos étnicos, minorias
nacionais e povos indígenas

Governança

Género
Identidade de género e
orientação sexual

Estatuto
socioeconómico

Necessidades Educativas
Especiais

Dimensões
da
diversidade

Sobredotação

Localização
geográfica

Recursos
Reforço de capacidades
Apoio às escolas
Monitorização e Avaliação

Metodologia

Resultados

Usam-se revisões da literatura, estudos de países, e fóruns de
políticas para compartilhar experiências e explorar a relação entre
diferentes dimensões da diversidade. O trabalho consiste em três
fases interdependentes:

Serão definidos vários objectivos com o propósito de
assistir o desenho de políticas e a comparação de
R E A L inclusiva:
TY ELITE
diferentes abordagens na área de educação

FASE ANALÍTICA
Recolha de dados e análise de políticas, a partir de estudos e
dados internacionais, para melhor compreender os fatores que
moldam a equidade e inclusividade na educação, e apoiam
populações diversas, assim como os desafios associados e
possíveis respostas políticas.
FASE DE ESTUDO DE PAÍS
Fornecer consultoria política de maneira individual aos países,
adaptada às questões de interesse relacionadas à diversidade e
inclusão. Este trabalho basa-se em estudos internacionais,
assim como na evidência obtida pelas equipas de expertos em
visita ao país em questão.
FASE DE SÍNTESE
Análise que combina os resultados das fases analítica e de
estudo de país, e a aprendizagem dos fóruns políticos, para
fornecer uma visão panorâmica sobre os desafios e
considerações comuns a todos os países.

Dados sobre as políticas e os procedimentos actuais
nos países
Fóruns de política e os processos
Revisão da literatura sobre aspetos políticos
específicos na área da inclusão e da equidade na
educação
Questionário de antecedentes de países
Relatórios de análise de países
Reuniões de representantes de países para rever o
progresso e compartilhar experiências
Uma tipologia de enfoques para examinar a educação
inclusiva em tantos países quanto possível
Um relatório de síntese comparativo ou uma série de
relatórios temáticos comparativos

