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“Isto foi o que aprendi” – 
 apoie a campanha da Inclusion Europe 

dedicada à educação! 
 

Quer mostrar como funciona a inclusão na escola? Partilhe alguns exemplos positivos! Gostaria 

de salientar que ainda há muito por fazer? Também agradecemos a sua participação na 

campanha “Isto foi o que aprendi” da Inclusion Europe! 

 

O contexto 

 
Em muitos países europeus, os/as estudantes com deficiência intelectual são enviados/as para 

escolas especiais, separados/as em classes segregadas ou impedidos/as de progredir no ensino.  

A Inclusion Europe é o movimento europeu de pessoas com deficiência intelectual e suas 

famílias. 

A Inclusion Europe quer centrar a sua campanha anual de 2020 no direito à educação. Um dos 

temas em destaque será a apresentação de exemplos positivos de êxito no processo de 

inclusão. A campanha pretende realçar o facto de todos tirarmos vantagens da inclusão:  

- Os/as estudantes com deficiência intelectual, por exemplo, porque podem sentir-se 

incluídos/as e fazer amigos e amigas de diferentes origens 

 

- Os/as estudantes sem deficiência intelectual, porque podem, por exemplo, adquirir 

comportamentos e valores como a empatia e a cooperação 

 

- Os professores e as professoras, por exemplo, porque têm um exemplo vivo de como a 

inclusão pode correr bem 

Mas a Inclusion Europe também quer mostrar que há coisas a melhorar. Para atingir este 

objetivo, a Inclusion Europe pede aos/às estudantes com e sem deficiência intelectual, aos 

professores e às professoras e aos pais e às mães para darem o seu apoio: 
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Quem é que pode participar?  
 

Os/as estudantes e professores/as nas escolas onde existam alunos e alunas com deficiência 

intelectual. Os/as diretores/as destas escolas e os pais e as mães de alunos ou alunas que as 

frequentem. 

Os pais e mães que tenham lutado ou que ainda estejam a lutar pela educação inclusiva do seu 

filho/a, ou que tenham encontrado uma instituição capaz de o/a acolher devidamente. 

 

Como é que posso participar?  
 

➔ Descarregue a folha disponível no site “Isto foi o que aprendi” (“Sheets of paper on ‘That’s 

what I learned’ – PT”).  

 

➔ Escreva o seu contributo à mão. No caso dum/a estudante, este contributo poderia ser 

“Aprendi a ler e escrever” ou “Aprendi que todos temos direito à inclusão”. No caso 

dum/a professor/a, poderia ser “Aprendi que as crianças são todas diferentes, mas todas 

querem aprender”. No caso dum pai ou duma mãe, poderia ser: “Aprendi que é difícil 

encontrar educação inclusiva para o/a meu/minha filho/a.” Estes são apenas alguns 

exemplos.  

 

➔ Tire uma foto segurando a folha nas mãos (veja o exemplo anexado). Idealmente, esta 

foto deverá ser num ambiente escolar e/ou (no caso dos/das estudantes) com 

equipamento escolar na imagem; por exemplo, uma mochila. Tente tirar uma foto da 

melhor qualidade possível. Um bom smartphone deverá chegar, mas se tiver uma 

câmara, melhor ainda. Certifique-se de que tem luz suficiente. 

 

➔ Assine o formulário de autorização de divulgação de fotos (“Picture release forms – PT”). 

 

➔ Envie a foto e o formulário para comms@inclusion-europe.org com a referência “That’s 

what I learned” (“Isto foi o que aprendi”). 

 

➔ Se tiver uma conta de Twitter ou Facebook, partilhe a sua foto. Faça tag com 

@InclusionEurope e use o hashtag #ThatsWhatILearned (em inglês) — se preferir, pode 

acrescentar o mesmo hashtag em português. 
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Gostava de ser entrevistado/a?  
 

Quais são suas experiências com a inclusão na escola? Procurou saber mais sobre este tema? A 

Inclusion Europe quer saber o que pensa! 

Contacte-nos pelo endereço comms@inclusion-europe.org se for: 

- Um/a aluno/a ou estudante com deficiência intelectual; 

 

- Um/a aluno/a ou estudante sem deficiência intelectual a estudar numa escola com 

alunos/as ou estudantes com deficiência intelectual; 

 

- Um/a professor/a ou assistente a lecionar numa turma que inclua alunos/as ou 

estudantes com deficiência intelectual; 

 

- Pai ou mãe dum/a aluno/a ou estudante com deficiência intelectual. 
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