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2. Porquê monitorizar/acompanhar uma Educação 
Inclusiva? 

A educação inclusiva (EI) de alunos com necessidades educativas especiais (NEE) ou deficiência 
intelectual (DI) têm sido um foco de interesse nos últimos 25 anos. Olhando em retrospetiva, 
no ano em que foi celebrado o 25 º aniversário da Declaração de Salamanca e do 
enquadramento sobre necessidades educativas especiais (UNESCO, 1994 [71]), os avanços na 
EI têm sido relevantes, com a assinatura de documentos legais e não legais (ver Capítulo I), 
sendo o mais relevante a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (UNCRPD, Nações Unidas, 2006 [1]). O artigo número 24 realça o direito à EI de 
estudantes com deficiência, destacando que os Estados-membro devem garantir um sistema 
inclusivo a todos os níveis e a promoção da aprendizagem ao longo da vida (Nações Unidas, 
2006, p. 16 [1]): 

- Desenvolvimento pessoal 
- Desenvolvimento pessoal da personalidade, talento e criatividade  
- Total participação na sociedade 

Por outras palavras, o que a UNCRPD refere é que a EI não se deve focar apenas em 
aprendizagens curriculares (por exemplo, numeracia ou alfabetização), mas deve ser holística e 
promover o desenvolvimento total de pessoas com deficiência e a sua participação total na 
sociedade, com uma adaptação natural à mesma (Amor, Verdugo, Calvo, Navas, & Aguayo, 2018 
[72]). 

Não obstante os esforços para tornar o sistema educativo mais inclusivo, embora os Tratados e 
as Convenções sejam juridicamente vinculantes, a sua assinatura não garante que estes mesmos 
documentos orientem ou exijam a prática da educação inclusiva, não se traduzindo num efeito 
imediato de educação inclusiva, principalmente em crianças deficiência intelectual (DI). De 
facto, evidências mostram que os avanços para a EI ainda estão longe da inclusão plena e, nos 
piores casos, são muito limitados (por exemplo, Amor et al., 2018 [72]; Amor, Hagiwara et al., 
2018 [73]; Verdugo, Amor, Fernández, Navas, & Calvo, 2018 [74]). Como descrito no capítulo I, 
dez anos depois de ter sido aprovada a UNCRPD, foi publicada no General Comment Nr. 4, artigo 
24, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, relacionado com a educação, onde 
destacam as barreiras que dificultam o desenvolvimento de um sistema educativo mais 
inclusivo, face ao aluno com deficiência, o Comité reforça as necessidades de avançar num 
caminho mais inclusivo e fornece estratégias para combater as barreiras e promover a EI. O 
Comité afirma que a criação de um sistema educativo mais inclusivo, necessita de construção e 
implementação de políticas públicas educativas, baseadas em indicadores que garantam o 
acesso, a permanência e a promoção de um sistema educativo inclusivo, para todos, quer para 
jovens com ou sem deficiência (Nações Unidas, 2016 [2]). 

Especificamente, os parágrafos 12.i e 73 defendem a necessidade de desenvolver indicadores 
estruturais, de progresso e de resultados que permitam monitorizar a EI a partir de uma 
abordagem abrangente e inclusiva, envolvendo pessoas com deficiência e os seus pares. Assim, 
a monitorização da EI surge como uma resposta à necessidade de ter ferramentas que permitam 
a análise do alcance das metas inclusivas, relativamente aos alunos com DI, agrupamentos de 
escolas e políticas educativas. A monitorização também é necessária para fornecer a todos os 
intervenientes dados sobre a EI, e perceber quais os resultados das políticas tomadas. Assim, 
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partindo da premissa de que "dentro dos sistemas educativos apenas o que é medido será feito" 
(Echeita & Ainscow, 2011, p. 36 [75]), é necessário desenvolver indicadores para analisar a 
implementação da EI e tomar decisões em relação ao que acontece nas salas de aula, nas 
escolas, considerando as políticas educativas. O objetivo deste capítulo é: a) explicar um modelo 
de referência para o desenvolvimento desses indicadores, b) oferecer às administrações uma 
ferramenta para monitorizar a EI, e c) oferecer formas de usar as informações recolhidas através 
desta ferramenta para implementar a tomada de decisão baseada em evidências na EI sobre 
alunos com DI, agrupamentos de escolas e políticas educativas. 

Tabela 1 – Objetivos/Destaques 

- Embora tenha havido esforços para avançar para uma EI, ainda há um longo caminho 
a percorrer 

- Discursos generalistas não permitem avançar desta forma 
- Os diferentes relatórios destacaram a necessidade de monitorizar a EI, a fim de 

ultrapassar as dificuldades na implementação de uma EI, que os diferentes países 
enfrentam 

- A monitorização da EI surge como uma resposta à necessidade de ter ferramentas 
que permitam a análise do status atual da EI em relação às práticas e políticas 
educativas, e para fornecer às partes interessadas que trabalham na implementação 
de uma EI, como atingir determinados objetivos  

Como monitorizar a Educação Inclusiva? 
 
Embora a monitorização da EI possa parecer complexa, é necessário oferecer à gestão da escola 
e a outras partes interessadas um processo claro que avança do nível conceptual para a 
mensuração, que é fundamental na monitorização e implementação da EI. Assim, a 
monitorização deve seguir uma série de etapas ordenadas logicamente, para que as conclusões 
de cada etapa constituam o ponto de partida do seguinte. Uma proposta para avançar na 
monitorização da EI poderia ser: 

a) Definição de EI: o que conseguir através de uma EI e que abordagens seguir? 
b) Criar uma estrutura para operacionalizar a EI (introdução, metodologia, resultados), que 

ocorre em diferentes níveis (p.e. a nível micro, meso e macro) 
c) Ter por base fundamentação teórica, que acompanhe e comprove o desenvolvimento 

dos indicadores (dos resultados) 
d) Desenvolvimento de indicadores de resultados que permitam relacionar os objetivos da 

EI com o processo implementado e os elementos introdutórios em relação aos 
diferentes níveis do sistema. 

e) Usando as informações recolhidas através de indicadores de resultados para informar 
as mudanças e tomada de decisão sobre os elementos da metodologia e da introdução 
em diferentes níveis do sistema. 
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Figura 1. Monitorização da EI 

 
Ponto de partida: definição de educação inclusiva 
 
As definições ajudam a compreender os fenómenos. A importância de partilhar uma definição 
de EI é dupla: a) ajuda a destacar as metas a alcançar através da EI; e b) oferece as abordagens 
necessárias para compreender e abordar tais objetivos. Embora existam várias definições de EI, 
é necessário partilhar uma definição alinhada com o UNCRPD. Uma definição que corresponde 
a esta necessidade é disponibilizada por Giangreco (1997 [76]): 

"A inclusão em educação significa que cada pessoa tem as mesmas 
possibilidades de desfrutar de uma educação de alta qualidade sem segregação. 
Uma educação inclusiva apoia o pleno desenvolvimento pessoal dos alunos e 
garante um equilíbrio entre os aspetos académicos/funcionais e 
sociais/pessoais da escolaridade. Onde os alunos participam plenamente nas 
aulas, com os seus pares da mesma faixa etária e onde o número de pessoas 
com e sem deficiência é proporcional à população local. Uma educação inclusiva 
é um processo contínuo que deve ocorrer diariamente e deve estar presente em 
todos os níveis de educação (por exemplo, aprendizagem paralela, informal e 
pós-graduação). Num sistema educativo inclusivo, o quadro muda para se 
adaptar às necessidades individuais do aluno. Este quadro aplica-se a atitudes, 
abordagens e estratégias para apoiar os profissionais de educação onde inclui 
todos os alunos em todas as atividades, independentemente das suas 
necessidades de apoio, respeitando as suas motivações e interesses individuais" 

Esta definição destaca como metas para alcançar a implementação da EI: a) o acesso dos alunos 
com DI para os objetivos da educação, b) a sua participação efetiva (ou seja, não só com os 
adultos, mas também com os pares da mesma idade, sem dificuldades), e  c) concretização (ou 
seja, para ter educação de qualidade adaptada às suas necessidades e motivações que 
promovam o seu desenvolvimento, de acordo com as suas necessidades). Estes resultados da EI 
podem ser especificados através de resultados pessoais pretendidos, tais como: inclusão social, 
participação, desenvolvimento pessoal, bem-estar ou autodeterminação. Ao mesmo tempo, a 
definição apresenta sugestões de como abordar tais objetivos: 

Use the 
information to 

support 
evidence-based 
decision taking

Define 
observable and 

measurable 
indicators 

(tools)

Chose a 
scientific-based 

model 
Operationalize 

IE
Definition of IE 
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approaches)

Conceptual level Applied reality Steps to make change happen 



IE+  Curso de Treinament: Capítulo III 
Monitorização e Índice de Qualidade de Vida - Educação Inclusiva (IQV-EI)   
 
                                              

7 
IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001  

 

a) Perspetiva dos direitos: A EI como um direito a ser cumprido (United Nations, 2006 [1], 
2016 [75]). 

b) Abordagem social ecológica e de apoio ao paradigma. Como mencionado no capítulo 
anterior, a DI é entendida como uma relação direta entre o contexto e as questões 
ambientais e as interações de cada aluno (Thompson, Walker, Shogren, & Wehmeyer, 
2018 [77]). Esta abordagem, supõe que as respostas que serão dadas aos alunos com DI 
estejam presentes nos diferentes contextos em que o aluno participa: escola, casa, 
comunidade. Assim, as respostas devem ir ao encontro de todas as necessidades e 
contextos do aluno, com o objetivo de promover uma total inclusão. 

c) Prática baseada nos pontos fortes. Esta abordagem pressupõe que sejam identificados 
os pontos fortes dos alunos, tendo por base os objetivos pessoais (Amor et al., 2018 
[72]) que podem e devem ser destinados a todos, de modo a criar sociedades inclusivas. 
 
 

3. Operacionalização da Educação Inclusiva 
 
Embora a definição anterior seja útil para destacar os objetivos e as abordagens da EI, é 
necessário colocar esta definição em prática, para que seja possível definir indicadores que 
monitorizem a EI. Foram desenvolvidas muitas propostas para monitorizar uma EI, que 
englobam as interações, as áreas, os objetivos relacionados com a EI, de modo a serem 
alcançados. Dessas propostas foram utilizadas duas, que se complementam e que foram 
utilizadas como referências neste trabalho, para operacionalizar a EI. 
 

Kyriazopoulou e Weber (2009 [78]) referem-se à EI como um processo contínuo. De acordo com 
estes autores, a introdução refere-se a tudo o que é fornecido para alcançar uma EI (por 
exemplo, recursos financeiros, políticas educativas, formação, currículo, infraestruturas, apoio 
noutras disciplinas...). No decorrer do processo, esta perspetiva compreende práticas em 
agrupamentos de escolas, escolas e salas de aula que transformam os inputs em formas de 
trabalhar com alunos que produzem resultados (por exemplo, práticas educativas, pragmática 
ao nível escolar, alocação de financiamento, etc. ). Finalmente, os resultados são o culminar dos 
inputs e do processo, incluindo a satisfação de todos os participantes, os resultados escolares, a 
relação custo-benefício, o emprego pós-escolar ou apenas as atividades promovidas. 

Uma visão complementar foi apresentada por Loreman, Forlin e Sharma (2014 [79]). Estes 
autores encaixam a EI dentro do processo mais largo da educação e afirmam que, tal como um 
processo, a EI ocorre num sistema complexo onde os seres humanos vivem. O sistema é dividido 
em três níveis principais: micro, meso e macro. O nível micro envolve indivíduos e salas de aula, 
o nível meso envolve escolas e os contextos em que operam (por exemplo, comunidade) e o 
nível macro inclui sistemas mais amplos, como os encontrados em órgãos governamentais locais 
e nacionais (Loreman, Forlin, & Sharma, 2014 [79]). Estes autores também oferecem uma matriz 
de EI onde cruzam as três etapas do processo de EI com os três níveis do sistema. O objetivo 
desta matriz é ajudar a identificar as diversas variáveis que acontecem no processo de EI dentro 
de cada nível de sistema, fazendo relações entre essas variáveis (ver Figura 2).  
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Figura 2. A matriz de EI (adaptada de Loreman, Forlin & Sharma, 2014 [79]) 

 Esta matriz tem um ponto importante em relação à recolha de evidências na EI para desenvolver 
políticas baseadas na evidência, organização escolar e financiamento (ver capítulo IV) e práticas 
baseadas na evidência (ver capítulo II). Com base nessa matriz, para recolher as evidências, é 
necessário desenvolver indicadores de resultados observáveis e mensuráveis (ou seja, 
indicadores de objetivos relacionados com a EI mencionados na secção 1 do presente capítulo). 
Tais indicadores permitirão saber até que ponto os objetivos para uma EI estão a ser atingidos. 
Por outro lado, entender a EI como um processo (ou seja, entrada, processo, resultados) que 
ocorre em diferentes níveis de sistema (micro, meso, macro), tornará possível procurar e 
encontrar uma relação entre os resultados medidos com os indicadores e o elementos para 
atingir esses objetivos (ou seja, input e throughput) em relação aos três níveis do sistema. 
Estabelecendo uma relação entre os elementos nos diferentes níveis do sistema é a chave para 
reunir informações que ajudam as partes interessadas a tomar as suas decisões com base nas 
provas recolhidas e não em discursos gerais e afirmações vagas (Amor & Verdugo, 2018 [80]). 

Dada a importância que o desenvolvimento de indicadores para monitorizar a EI tem de 
desenvolver políticas baseadas em evidências, gestão e práticas educativas, é necessário ter a 
certeza de que o desenvolvimento desses indicadores começa a partir de modelos válidos e reais 
suportados por pesquisas. A próxima secção apresenta uma visão geral do modelo de qualidade 
de vida (QV) de Schalock e Verdugo (2002 [81], 2007 [82], 2012 [83]), que é usado em todo o 
mundo para trabalhar com adultos e crianças com DI. Na secção 3, fornecemos informações 
sobre o desenvolvimento de um instrumento (fornecido como anexos) com base no modelo de 
QV e como implementar e usar essa ferramenta para reunir evidências sobre as micro (i.e., 
práticas), meso (i.e., organização escolar e financiamento), e macro sistemas (ou seja, políticas). 

4. A apropriação do modelo de qualidade de vida 
para avaliação dos resultados na EI  

 

O modelo de QV (Schalock & Verdugo, 2002 [81], 2007 [82], 2012 [83]) é um modelo de 
referência dentro do campo de DI que já foi destacado como uma chave para avançar em direção 
às mudanças dos sistemas educativos ao abordar o desafio de incluir alunos com necessidades 
educativas especiais (Amor & Verdugo, 2018 [81]; Pazey, Schalock, Schaller, & Burkett, 2016 
[84]). A partir da perspetiva do modelo de QV, a QV pode ser entendida como um fenómeno 
multidimensional composto por domínios centrais que constituem o bem-estar pessoal (amor 
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& Verdugo, 2018 [81]). De acordo com Schalock e Verdugo (2002 [81], 2007 [82], 2012 [83]) os 
domínios do núcleo de QV, são: 

Tabela 1 

Domínios da qualidade de vida 

Domínio da QV Descrição 
Desenvolvimento 
Pessoal (DP) 

Ter a possibilidade de aprender coisas diferentes, aceder ao 
conhecimento e ter a possibilidade de auto-realização 

Autodeterminação (AD) Ser capaz de tomar decisões e ter a oportunidade de fazer as suas 
próprias escolhas 

Relações Interpessoais 
(RI) 

Estabelecer relações com pessoas diferentes, ter amigos e conviver 
com outras pessoas, em diferentes contextos  
 

Inclusão Social (IS) 

Frequentar diferentes locais na comunidade onde se encontram 
outras pessoas e participar nas diferentes atividades que lá 
ocorrem 
 

Direitos (D) 
Ser considerado e tratado de forma igual às outras pessoas e ser 
respeitado 
 

Bem-Estar Emocional 
(BE) Sentir-se seguro, sem preocupações, relaxado 

Bem-Estar Físico (EF) Ser saudável, sentir-se apto, ter bons hábitos alimentares 
 

Bem-Estar Material 
(EM) 

Ter dinheiro suficiente para as suas próprias necessidades, ter uma 
casa e um local de trabalho adequados 
 

 

A adequação deste modelo para ajudar a monitorizar a EI pode ser justificada a partir de 
diferentes perspetivas: 

a) Cientificamente, este modelo tem sido apoiado pela pesquisa e a sua estrutura tem sido 
replicada em diferentes grupos (por exemplo, lesão cerebral adquirida, DI, cegueira) em 
diferentes países e está a ser realizada teoria da QV (Schalock et al., 2016 [85]). 

b) Este modelo faz alusão não só aos conceitos, mas também define indicadores 
observáveis e mensuráveis dos diferentes domínios nucleares (Amor & Verdugo, 2018 
[80]). Isso motivou o desenvolvimento de diferentes medidas de QV padronizadas. 

c) O modelo de QV é uma estrutura alinhada com as abordagens que apoiam a nossa 
definição de EI partilhada: 

a. É um quadro que permite avaliar a UNCRPD (Verdugo, Navas, Gómez, & 
Schalock, 2012 [86]). 

b. Serve como referência para construir, implementar e avaliar o processo de 
avaliação e planeamento de necessidades de suporte a partir de uma 
abordagem socioecológica no campo da DI (Amor et al., 2018 [72] ou [73]). 

c. É um quadro de referência para avaliar os resultados pessoais desejados  que 
permitem monitorizar os objetivos destacados na nossa definição de EI 
(presença, participação, e realização). 
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Adicionalmente, a importância do modelo de QV permite que as famílias adquiram um papel 
ativo na EI dos seus filhos (com ou sem DI) tanto na avaliação da QV como no processo de 
tomada de decisão (Giné et al., 2013 [87]). 

 
Definir de indicadores de resultados observados e mensurados: Índice de Qualidade de Vida -
Educação Inclusiva (IQV-EI) 

 
Considerando o descrito anteriormente, o modelo de QV surge como um referencial válido para 
desenvolver indicadores de resultados que nos ajudarão a monitorizar até que ponto 
alcançamos os objetivos relacionados com a EI. Esta informação obtida será útil para basear a 
tomada de decisões que afeta a conceção e implementação de práticas, culturas e políticas 
educativas relativas à EI. Embora existam diferentes medidas de QV padronizadas, as 
características e objetivos específicos do nosso projeto IE + tornaram necessário desenvolver 
um novo índice de QV que possibilita monitorizar os resultados da EI a diferentes níveis para 
alunos com DI com idade entre os 3 e os 18 Anos. 

Considerando o supramencionado, existem diferentes medidas de QV construídas e 
padronizadas, tendo uma abordagem de pesquisa colaborativa (e coproduzida), desenvolvemos 
o índice de qualidade de vida-educação inclusiva (IQV-EI). O IQV-EI avalia os resultados pessoais 
desejados que operacionalizam os resultados da EI (ou seja, a presença, a participação e a 
realização) no nível micro (o estudante) e meso (a escola e a comunidade). Como discutido 
anteriormente, com a avaliação dos resultados de QV, além de fornecer informações sobre onde 
estamos em relação aos objetivos da EI, poderemos reunir evidências sobre os elementos (i.e., 
inputs e processos) que contribuem (ou não) para alcançar os resultados. Isso permitirá às 
escolas e a outras partes interessadas relevantes, informações valiosas para basear as suas 
decisões em relação a práticas, escolas e políticas educativas (ver seção 3).  

O IQV-EI é elaborado para ser implementado depois de uma entrevista semiestruturada por um 
entrevistador qualificado com um entrevistado. O entrevistador deve conhecer bem o modelo 
de QV de Schalock e Verdugo (2002 [81], 2007 [82], 2012 [83]), pois este modelo tem sido a 
base para o desenvolvimento do Índice. A formação recebida através deste capítulo é suficiente 
para que os entrevistadores estejam prontos, tendo que ser capazes de entender: a) o papel 
que o modelo de QV tem para melhorar a EI; b) estratégias para implementar o IQV-EI no sistema 
micro, meso e macro; e c) como utilizar as informações recolhidas através do uso do QoLI-IE. Os 
observadores devem respeitar duas normas obrigatórias: a) devem conhecer bem o aluno com 
DI que vai ser avaliado através do IQV-EI (pelo menos desde à 3 meses); e b) os observadores 
devem ter observado o aluno com DI em diferentes contextos. Embora a situação ideal seria se 
as informações provenientes de dois observadores pudessem ser reunidas (ou seja, um 
profissional e um cuidador do aluno com DI), a informação proveniente de apenas um 
observador é suficiente, desde que o observador cumpra com os requisitos acima mencionados. 
Embora a ferramenta tenha sido desenvolvida para avaliar os resultados da EI em alunos com 
DI, a ferramenta pode ser implementada em todos os alunos, independentemente da sua 
incapacidade. 

Uma vez que este projeto se foca num grupo-alvo de alunos com DI com idades entre 3 e 18 
anos de idade e há uma diferença de 15 anos entre os alunos mais jovens e mais velhos, para 
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minimizar esta diferença, temos desenvolvido três versões do IQV-EI. Cada uma das versões 
corresponde a um ciclo escolar diferente: 

a) IQV-EI versão pré-escolar: para ser usado em alunos com DI dos 3 aos 6 anos de idade 
b) IQV-EI versão para o 1º e 2º ciclos do ensino básico: para ser usado em alunos com DI 

dos 7 aos 12 anos de idade. 
c) IQV-EI versão para o 3º ciclo e secundário: para ser usado em alunos com DI dos 13 aos 

18 anos de idade 

Cada versão conta com um total de 80 itens para avaliar os resultados da EI. Existem 10 itens 
por cada um dos domínios de QV, e desses 10 itens que compõe cada domínio, os primeiros 5 
itens estão diretamente relacionados com o aluno (micro), enquanto os 5 itens estão 
relacionados com a escola, família e comunidade (meso). Enquanto neste capítulo fornecemos 
informações sobre as estratégias relacionadas com a forma de usar o IQV-EI e o que fazer com 
a informação, temos desenvolvido uma diretriz sobre como implementar e completar o IQV-EI 
como uma ferramenta que está disponível para o público. Os anexos que compõem as três 
versões da ferramenta estão disponíveis neste capítulo. 

Destaques da secção 4 

- Para monitorizar a EI, é necessário passar do nível conceitual (discussões sobre EI) 
para uma realidade aplicada (ou seja, medição da EI) 

- Para isso, é necessário seguir uma série de etapas: a) definição da EI (objetivos & 
abordagens; b) operacionalizar a EI; c) escolher um modelo científico fundamentado 
para a avaliação dos resultados; d) definir indicadores observáveis e mensuráveis 
(ferramentas); e e) utilizar as informações para apoiar a tomada de decisões 

- Para monitorizar a EI é necessário compreendê-la como algo amplo e compreendê-la 
como um processo (com inputs, throughputs, outomes/outputs) que ocorrem em 
sistemas micro (estudante), meso (escola), e macro (políticas educativas). 

- O modelo de QV é um modelo de referência que pode ser usado para ajudar a 
monitorizar os resultados da EI, pois está alinhado com a nossa definição, com uma 
abordagem socioecológica em relação à DI e à UNCRPD. O modelo é comumente 
usado como uma estrutura para desenvolver ferramentas válidas e confiáveis para a 
avaliação de resultados pessoais desejados 

- O IQV-AI é uma ferramenta baseada no modelo de QV que foi desenvolvido utilizando 
uma metodologia coprodutiva, utilizada para avaliar os resultados pessoais desejados 
como forma de monitorizar os resultados da EI 

 

5. Utilização do IQV-EI na monitorização da 
Educação Inclusiva 

 
A informação recolhida através do IQV-EI é fundamental para sustentar a tomada de 
decisão sobre a EI nos três níveis do sistema, ajudando desta forma a adotar as 
mudanças no sistema educativo que são necessárias para avançar em direção a uma EI.  
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IQV-EI no Microssistema 
 
A principal utilização do IQV-EI no Microssistema (ou seja, com alunos com DI) é 
desenvolver práticas educativas baseadas em evidências (PBE) que podem ser comuns 
em modelos que promovam os resultados da EI vinculados aos resultados desejados (ir 
para o capítulo II para obter mais informações sobre a PBE). Uma estratégia para 
desenvolver a PBE com os alunos com NEE, seria a seguinte: 

 

 

Figure 3. Passos de recolha de evidências no microssistema 

 

No que refere ao passo 3, é necessário esclarecer o que é necessário para recolher dados 
nesta área. Para desenvolver a PBE, além de ter ferramentas para avaliar os resultados 
dos alunos (por exemplo, o IQV-EI tem potencial), deve haver uma implementação de 
fidelidade das "melhores práticas". A implementação da fidelidade significa que as 
práticas são realmente implementadas com uma metodologia rigorosa que os torna 
suscetíveis a serem replicados em diferentes momentos e situações (por exemplo, por 
outros profissionais). Apenas se esses dois elementos forem combinados (ou seja, 
avaliação de resultados válidos confiáveis e implementação de fidelidade), poderemos 
recolher evidências de que as mudanças em determinados resultados tenham sido 
produzidas como consequência da implementação de uma determinada prática 

Step 1

• Student's IE outcomes assessment through QolI-IE
• Monitor the state of the student regarding IE (i.e., identify priority areas of intervention)
• Connect current practices and interventions with the results assessed (i.e., how did these practices work?)

Step 2

• Select educational best practices that have shown to work well with the outcomes to improve identified 
in Step 1
• Design and implement the practice following a systematic methodology that enables the practice to be 

shared as a model of "how to"

Step 3

• New student's IE outcomes assessment through QoLI-IE
• To compare the results between Steps 1 and 3 and look for differences in the targeted areas
• To gather evidence it is necessary to answer to the following question: Has the change in the outcomes been 

produced by the implemented best practice?*

Step 4

• Use of the evidence gathered in Step 3 to inform decision-making on educational practices:
• If the answer was yes, then the best practice can be advance toward EBP and, consequently, be shared as a 

model of action to enhance IE outcomes (e.g., to be considered in staff training, to share with other schools)
• If the answer was no, it is necessary to identify the reason (e.g., bad assessment, no fidelity implementation)
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(Schalock, Gómez, Verdugo, & Claes, 2017 [88]). A Figura 4 disponibiliza um exemplo 
específico sobre como responder à etapa 3: 

 

Figura 4. Um quadro de referência para o desenvolvimento da PBE e apropriação do 
conhecimento num microssistema 

IQV-EI no Mesossistema  
 
No Mesossistema, os resultados de QV medidos com o IQV-EI (como valor médio) 
podem ser usados para reunir evidências que baseiem a tomada de decisão nos 
elementos críticos das escolas para promover a EI. A fim de fazer assim, a sequência 
seguinte pode ser útil: 

a) Para identificar as áreas que exigem prioridade. 
b) Para interligar as práticas das escolas, liderança, documentos, medidas 

educativas e recursos com a avaliação dos resultados. 
c) Projetar e implementar estratégias organizacionais educativas 

(envolvendo elementos escolares) que devam ser relevantes para 
produzir mudanças nos resultados. 

d) Para usar novamente os dados agregados sobre a avaliação da QV e 
avaliar novamente os resultados da EI no nível escolar. 

e) Usar as informações recolhidas para informar sobre as mudanças 
escolares, comparar escolas e propor modelos de "mudança 
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organizacional" para serem compartilhados com outras escolas. Esta 
pode ser uma estratégia poderosa para ajudar o financiamento da escola 
no que diz respeito à EI (ver capítulo IV). 

QoLI-IE e o Macrosistema 
 
As principais implicações do IQV-EI no nível macro relacionam-se com: a) a avaliação da 
política pública (se as formas de organização escolar e práticas específicas estão 
realmente a funcionar), e b) para informar sobre a tomada de decisão, para desenvolver 
mais metas associadas à política pública e como as avaliar. Ao agregar alunos e escolas, 
os resultados da EI permitem desenvolver uma nova forma de desenvolver e avaliar 
políticas públicas com base em objetivos específicos (e indicadores) e evidências e não 
em ideologia ou discursos (Amor & Verdugo, 2018 [80]) 

Além do uso do IQV-EI em cada nível do sistema, de forma geral, esta ferramenta 
permite modificar as formas de pensar a educação, permitindo um pensamento da 
"direita para a esquerda", isto é, começar pelo fim (isto é, partindo dos resultados a 
alcançar em vez de se considerarem apenas as políticas/abordagens entre outras 
variáveis). 

Destaques da secção 5 

a) As informações recolhidas através do IQV-EI podem ser utilizadas para apoiar 
a tomada de decisão no que diz respeito às práticas, culturas e políticas 
educativas 

b) No microssistema, a informação pode ser usada para desenvolver a prática 
baseada na evidência (PBE). 

c) No mesossistema, a informação pode ser usada para mudar as culturas 
escolares e de liderança, para mudar documentos escolares, ou para melhorar 
a eficácia e eficiência das escolas (por exemplo na alocação de financiamento). 

d) No macrossistema, as informações podem ser utilizadas para criar uma forma 
sistemática de desenvolver e avaliar a política pública com base em 
indicadores. 

e) De um modo geral, o IQV-EI pode ajudar a modificar formas de pensar na 
educação, ajudando a adotar um pensamento "direita para a esquerda". 

 

6. Conclusões 
 
Neste capítulo, foi disponibilizada fundamentação subjacente à necessidade de 
monitorizar a EI para avançar na sua implementação, e oferecemos um quadro de 
monitorização e uma ferramenta prática para o trabalhar. Como vimos, o IQV-EI é uma 
ferramenta que pode ajudar os agentes educativos e as direções escolares a monitorizar 
os resultados da EI nos níveis micro, meso e macro e basear as suas decisões com dados 
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objetivos. O objetivo final foi gerar as condições e fornecer as ferramentas necessárias 
para a adotação de práticas, culturas e políticas baseadas na evidência, os pilares da 
mudança sistémica necessária no desenvolvimento da EI. 

7. Resumo 

É necessário monitorizar a EI para que ocorra evolução no sistema educativo. A 
monitorização da EI torna necessário desenvolver indicadores de resultados observáveis 
e mensuráveis. Para abordar esta necessidade, desenvolvemos o IQV-EI. O uso da 
informação recolhida através da EI é relevante para fornecer progressos baseados em 
evidências, considerando os três níveis de sistema em que o processo da EI funciona: 

 

a) Nível Micro: para fazer com que as práticas evoluam e se relacionem através dos 
resultados obtidos da avaliação dos alunos na implementação da EI. 

b) Nível Meso: para melhorar a cultura escolar, os estilos de liderança, a tomada de 
decisões organizacionais e a alocação de recursos associados aos resultados da 
EI da escola. 

c) Nível Macro: para fornecer informações aos decisores políticos com base nos 
resultados dos alunos e nas realizações escolares para os ajudar a redefinir os 
objetivos específicos das políticas ligadas à EI. 

 

8. Autoavaliação: o que aprendemos? 
 

Nesta secção fornecemos diferentes perguntas, para ter a certeza de que o leitor 
compreendeu os pontos-chave deste capítulo (por favor, não existe apenas uma 
resposta certa): 

Pergunta 1.  Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a necessidade de 
monitorizar a EI? 
 

a) É necessário monitorizar a EI porque dentro dos sistemas educacionais, apenas 
o que é medido será feito. 

b) É necessário porque a UNCRPD assim o obriga. 
c) É necessário saber onde estamos em relação aos objetivos da EI e ajudar a que 

se caminhe nesse sentido. 
As opções a) e c) são as corretas. 
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Pergunta 2. Qual é a sequência preferida para monitorizar a EI de acordo com o 
capítulo? 
 

a) Uma definição partilhada de EI, operacionalização da EI, a escolha um modelo 
baseado na ciência para a avaliação dos resultados, definição dos indicadores 
observáveis e mensuráveis dos resultados, e a utilização da informação que 
apoie a PBE. 

b) Uma definição partilhada de EI, operacionalização da EI, a escolha um modelo 
baseado na ciência para a avaliação dos resultados, definição dos indicadores 
observáveis e mensuráveis dos resultados. 

c) Uma definição partilhada de EI, operacionalização da EI, a escolha um modelo 
baseado na ciência para a avaliação dos resultados, e a utilização da informação 
que apoie a PBE. 

d) Uma definição partilhada de EI, operacionalização a EI, escolha um modelo 
baseado na ciência para a avaliação dos resultados, definição dos indicadores 
observáveis e mensuráveis dos resultados, utilização da informação que apoie a 
PBE e que gaste menos recursos possível. 
 

 
Pergunta 3. Escolha o par correto 
 

a) Sistema Micro – políticas. b) Sistema Meso – política escolar. 
c) Sistema Macro – liderança. d) Sistema Micro – prática escolar. 
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