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A amizade é uma das características mais importantes da participação social na vida de um aluno. No
entanto, para muitos alunos, a integração na comunidade da sua turma é inadequada ao nível das
amizades, da aceitação pelos pares e da auto-percepção de aceitação social. O projeto FRIEND-SHIP
(2019-2021) tem como objectivo promover a participação social e a educação inclusiva através de um
programa de intervenção em alunos entre os 8 e os 11 anos.
O projecto FRIEND-SHIP iniciou em Setembro de 2019 com a revisão de programas
de intervenção já implementados nas escolas com o objectivo de promover a
participação social dos alunos. Esta revisão incidiu em 17 programas de intervenção
e pretendeu discutir as suas características e identificar os principais factores de
sucesso para promover a participação social dos alunos.
Leia o relatório no nosso website, onde poderá obter informação detalhada sobre as
dezassete intervenções, focadas em diferentes aspectos da participação social dos
alunos numa educação inclusiva, designadamente: na promoção de amizades; no
desenvolvimento de relações positivas entre os alunos; na evolução de um clima de sala
de aula positivo; no desenvolvimento de competências e comportamentos sociais dos
alunos; na promoção de atitudes positivas face aos pares com incapacidades. O "Círculo
de Amigos" foi o programa examinado em maior detalhe, com a análise dos resultados
de onze estudos de avaliação do seu impacto.
O nosso objetivo foi criar uma base de trabalho com detalhes de diferentes programas
sobre inclusão e participação social e criar um novo programa de intervenção baseado
em avaliações e experiências anteriores, o qual incorpora também o actual estado da
arte, garantindo uma nova intervenção de elevada qualidade para alunos e professores.

Próximas
actividades!

o Estamos a trabalhar numa ferramenta online - de acesso aberto - para
identificar as redes sociais na sala de aula. A ferramenta estará disponível no
website em Julho de 2020 e pode usá-la gratuitamente.
o Estamos a preparar quatro formações para professores para o Outono de 2020
a realizar em Paderborn, Porto, Volos e Viena
o Tem interesse em participar? Entre em contacto connosco!

Website:

E-Mail:

https://friendship.univie.ac.at/

silviaalves@ese.ipp.pt
manuelaferreira@ese.ipp.pt
msmaia@ese.ipp.pt

Siga-nos no Researchgate, acompanhe as actualizações e partilhe o nosso projecto!
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