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Hoje acredita-se que a escola foi criada não só para ensinar, mas para preparar cidadãos para a vida com o Outro, em 
Comunidade. A legislação portuguesa em vigor, reflete a Educação Inclusiva e a readequação de formatos, com vista 
ao desenvolvimento de competências académicas, potencializadoras de autonomia, adaptação e desenvolvimento 
pessoal e social do indivíduo. Dever-se-á assumir uma responsabilidade coletiva, trilhar caminhos futuros, para que, 
juntos, possamos desenvolver a Educação, enfrentando os desafios da nossa época. Coloca-se aos sistemas educativos, 
a obrigatoriedade de praticar princípios que lidem com a diversidade. Propõe-se estudar uma Comunidades de 
Aprendizagem, através das Ações Educativas de Sucesso, com uma investigação de mixed methods que repense 
sentidos e desafios inerentes ao conceito de Inclusão, interligando-o à Educação. 
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 Today it is believed that the school was created not only to teach, but to prepare citizens for life with the Other, in 
Community. The Portuguese legislation in force reflects Inclusive Education and the re-adaptation of formats, with a view 
to the development of academic skills, potentiating autonomy, adaptation and personal and social development of the 
individual. We must assume a collective responsibility, tread future paths, so that, together, we can develop Education, 
facing the challenges of our time. Education systems are required to practice principles that deal with diversity. It is 
proposed to study a Learning Communities, through Successful Educational Actions, with an investigation of mixed 
methods that rethink meanings and challenges inherent to the concept of Inclusion, linking it to Education. 
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