
ISOTIS: Um projeto H2020 para a 
redução das desigualdades sociais 

22 DE MAIO | FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE DO PORTO.

29 DE MAIO | ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA.



O que é o ISOTIS?
Em grego ισότηϛ (que se pronuncia “isotis” em

português) significa igualdade, equidade, justiça,

paridade.

Em concordância com o termo grego, o ISOTIS

desenvolve-se a partir dos recursos e do

potencial das famílias cultural e linguisticamente

diversas, dando-lhes uma voz sobre como adaptar

sistemas de educação inicial e serviços de apoio.

Inclusive education and 

SOcial support to 

Tackle 

Inequalities in 

Society



O que é o ISOTIS?
O objetivo central do projeto é combater as

desigualdades e aumentar a inclusão.

https://www.wordclouds.com/



ISOTIS: Dando voz a uma sociedade europeia diversa e inclusiva. 

https://youtu.be/98gRi7Z3nbY


O ISOTIS apresenta recomendações e ferramentas concretas sobre como:

● Apoiar famílias e comunidades cultural e linguisticamente diversas na utilização dos seus próprios recursos sociais,

culturais e linguísticos para criar ambientes seguros e estimulantes para os seus filhos;

● Implementar pedagogias eficazes e inclusivas nos serviços de cuidados e educação para a primeira infância e escolas do

primeiro ciclo do ensino básico;

● Profissionalizar o staff, serviços e escolas para promover a qualidade e a inclusão;

● Estabelecer coordenação entre serviços de apoio a crianças e famílias;

● Desenvolver políticas para combater as desigualdades educacionais.

Qual a pertinência do ISOTIS?



Abordarmos os mecanismos interligados

que influenciam o desenvolvimento das

crianças.

O nosso foco inclui os múltiplos ambientes

em que as crianças estão inseridas

(representados como círculos na imagem),

os quais interagem e influenciam o seu

desenvolvimento.

Qual é a abordagem do ISOTIS?

Modelo bioecológico de Bronfenbrenner
(adaptado de Santrock, 2007, )

Santrock, J. W. (2007). Child Development (11 ed.). Nova Iorque: McGraw-Hill.



Diferenças socio-económicas a aumentar

até aos dois anos de idade, quando muitas

crianças entram nos cuidados e educação

de infância.

Quase estabilização durante o pré-escolar.

Aumento na transição para a primária.

Aumento após transição para secundária.

Aumento pronunciado e contínuo das desigualdades sociais no 

desenvolvimento linguístico / cognitivo 

Passaretta, G., & Skopek, J. (Eds.) (2018). Roots and Development of Achievement Gaps. 

A Longitudinal Assessment in Selected European Countries. 

ISOTIS Report (D 1.3), Trinity College Dublin. Dados: (National Educational Panel Study) NEPS, DEU. 



Disparidades mantém-se para crianças imigrantes, mesmo controlando 

a desvantagem socioeconómica. 

ISOTIS Report. Authors: Jesper Rözer and Herman van de Werfhorst. Dados: PISA, PIRLS, TIMMS and PIAAC 



Criamos ferramentas e aplicativos

colaborativos online para pais, salas de

aula e profissionais envolvidos na vida de

famílias cultural e linguisticamente diversas.

Os nossos resultados apoiam práticas e

políticas europeias para responder aos

desafios e às vantagens de uma sociedade

europeia cada vez mais diversificada e

inclusiva.

Como é que o ISOTIS faz a diferença?



ISOTIS.ORG 

• Subscreva a nossa 
NEWSLETTER.

• Acesso a todas as nossas 
publicações.

• Leia o nosso blog.

Onde posso saber mais sobre o ISOTIS?

http://isotis.org/


ISOTIS.ORG 

• Acesso a conteúdo em múltiplas 
línguas (incluindo Árabe e Turco)

• Acessibilidade, limitações auditivas 
e visuais:  Vídeos, opção visual.  

Onde posso saber mais sobre o ISOTIS?

http://isotis.org/


Siga-nos em 
FACEBOOK.COM/ISOTIS.PROJECT 

Contacte-nos via ISOTIS@UU.NL 

Onde posso saber mais sobre o ISOTIS?

http://www.facebook.com/ISOTIS.PROJECT
mailto:ISOTIS@UU.NL


Como é que o ISOTIS faz a diferença?

14:30 || ISOTIS: As perspetivas de famílias de comunidades imigrantes, ciganas ou economicamente 
desfavorecidas || Rita Guerra e Cecília Aguiar
15:00 || ISOTIS: Os serviços de apoio às famílias || Joana Cadima | Comentário de Sandra Rodrigues (Projeto 
Aquém e Além Salas de Vidro do Agrupamento de Escolas de Coruche)
15:30 || ISOTIS: As estratégias de promoção da equidade na escola || Cecília Aguiar | Comentário de Ana 
Martins (Projeto Escolhas Porta 7 E7G)

16:00 || Coffee break

16:30 || ISOTIS: As perspetivas dos profissionais e as abordagens de desenvolvimento profissional || Gil Nata
17:00 || ISOTIS: A coordenação entre serviços para a redução das desigualdades || Joana Guerra
17:30 || Profissionais e Colaboração entre serviços || Comentário de Fernanda Rodrigues (FPCEUP)

18:00 || Encerramento



Dando voz a uma sociedade europeia 
diversa e inclusiva. 

Partilhe as suas experiências.
Participe.

Visite-nos em ISOTIS.ORG e subscreva a nossa NEWSLETTER.
Siga-nos em FACEBOOK.COM/ISOTIS.PROJECT 

Contacte-nos via ISOTIS@UU.NL 

http://isotis.org/
http://www.facebook.com/ISOTIS.PROJECT
mailto:ISOTIS@UU.NL

