
 

à conversa sobre.. creches, escolas e famílias arco-íris lx.21abr2012

propósito. conversar sobre a inclusão das crianças, jovens e seus pais e suas mães nas creches e 

escolas:  o que acontece, o que queremos que aconteça (mais) e como poderemos fazer para lá 

chegar.

acreditamos. que  todas  e  todos  vós  têm  sabedoria,  criatividade  e  orgulho  (em  oposição  à 

vergonha) de quem são, das famílias que somos; acreditamos em escolas inclusivas: que respeitam 

os direitos humanos, educam para a paz, igualdade e não-discriminação e ambientes sustentáveis, 

põem em prática os direitos mundiais das crianças considerando-as únicas, inerentemente valiosas 

e respeitando a sua família; acreditamos nas famílias arco-íris.

as perguntas relevantes que nos vão pôr a conversar.
1. Como é que as amas, as creches, os jardins-de-infância e as escolas têm tratado as crianças, os 

jovens, pais e mães das famílias arco-íris?

2.  O que é que gostaríamos que acontecesse mais nestas creches e escolas quando se trata de 

crianças, jovens, pais e mães das famílias arco-íris?

3. O que podemos fazer para que as creches e as escolas sejam mais inclusivas? Para que as crianças, 

jovens,  pais e  mães das  famílias  arco-íris  possam  sentir-se  bem, participarem, 100 (rasura)  sem 

medos.

todas as pessoas, todas as opiniões e experiências são importantes
Sempre  com  os  olhos  postos  na  pergunta,  participa-se  escutando,  falando,  rabiscando  e 

desenhando nas toalhas, dando a palavra, estimulando as outras pessoas a partilhar o que lhes vai 

no sentimento e no pensamento.

Tod@s devem passear entre as mesas, quando se muda de pergunta. Será uma oportunidade de 

conhecer novas pessoas, de estar numa nova roda de saberes e experiências de vida.

Estarão 4-6 pessoas em cada mesa, e há 3 rodadas de perguntas em que cada uma dura 20-30m. 

Cada  mesa  tem  um/a  anfitriã/o  (moderador/a  que  controla  o  tempo  e  estimula  a  conversa  no 

sentido de responder à pergunta) que lá permanece enquanto as outras pessoas são "viajantes". A/O 

anfitriã/o dá as boas vindas ao novo grupo de viajantes e compartilha as ideias principais, temas, 

perguntas da mesa anterior. Também estas ideias serão consideradas na pergunta nova que na altur 

se está a colocar.

No fim, durante o intervalo juntamos o que fomos ouvindo e partilharemos com todo o grupo: 

assim,  teremos a oportunidade ouvir as ideias principais e interligadas.

ambiente acolhedor: materiais e outras coisas. um ambientador elétrico de baunilha; sala 

aquecida; música suave; cores quentes - toalhas de papel, cestos de verga com material; material 

(marcadores, post-its coloridos, livro-caderno de capa dura para as pessoas escreverem no fim o que 

acharam da experiência); fruteira com bananas,  peras e uvas;  biscoitos e salgadinhos miniatura; 

cartazes e publicações; moinho multicolorido gigante; 1 computador/ 1 pendisk.
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