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Projecto “ In-Zarco “- a palavra sugeria-me inclusão. 

Inclusão da diferença, num lugar – a Escola. 

Era um projecto inovador, um desafio para uma equipa de professores e que deveria promover o 

sucesso na diferença. A adesão foi fácil, não foi preciso pensar muito… 

Como Directora de Turma, fiquei com um grupo de alunos com grandes dificuldades no 

aproveitamento, no cumprimento de regras e ainda com alguns problemas sociais. 

O Projecto incluía para estes alunos a aplicação de estratégias adequadas, com um ensino mais 

centrado no “fazer”, em actividades mais práticas, com apoios e tutórias. 

Todos estes alunos estavam sinalizados pela EPIS1, como alunos em risco de abandono.  

O meu trabalho foi sempre realizado em conjunto com a mediadora EPIS, estabelecendo protocolos 

assertivos com a família em reuniões conjuntas. 

Assim, todos os alunos aumentaram a assiduidade. No primeiro período, já tínhamos alunos que de 

doze negativas no final do 7º ano, passaram a três negativas ou mesmo uma negativa.  

Os alunos começaram a cumprir regras e a serem responsabilizados por tarefas relacionadas com 

a manutenção do Museu da Escola. As faltas disciplinares também diminuíram.  

As visitas ao exterior, visitas de estudo e idas ao teatro foram também muito positivas. 

Ao longo de todo esse ano foi feito um acompanhamento pelas psicólogas da Escola e do EPIS 

para ajudar os alunos a encontrarem um percurso compatível com as reais potencialidades de cada 

um. 

No final do ano o grupo deixou de existir. Três alunos continuaram o percurso regular. Os outros 

oito foram encaminhados para cursos de Educação e Formação, onde têm obtido bons resultados.  

                                                
1 Empresários Para a Inclusão Social , organização criada sob o alto patrocínio do Sr. Presidente da Republica que 
agrega um conjunto de empresários que financiam actividades, desenvolvidas nas escolas, com vista à identificação de 
potenciais situações de abandono escolar e sua prevenção. 
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Mesmo assim a Escola continuou a ser a sua casa. Na festa de final do ano, embora não 

pertencendo à Escola, continuaram a participar num grupo musical com o Professor João Viana, 

dando o seu contributo na viola e percussão. 

Este projecto, ainda que com alguns acertos a fazer e com melhorias, é certamente um exemplo a 

perseguir. Ele mostra que uma equipa de professores com um objectivo comum, trabalhando para o 

bem comum que são os alunos, consegue resultados melhores!   

 

(*) Autor???? 


