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Reconhecimentos 
 

Este documento foi escrito com o apoio do programa de financiamento Erasmus+ sob contrato 
de subvenção 2017-3338/001-001 

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um 
endosso ao seu conteúdo, o que reflete apenas as opiniões dos autores. A 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito 

das informações nele contidas. 

 

 

As contribuições dos parceiros do projeto "Promover atitudes positivas e políticas baseadas em 
evidências para a educação inclusiva" para a criação deste documento são reconhecidas com 
gratidão. 

 

 

 

Os outros produtos desenvolvidos no âmbito do projeto IE+ podem ser encontradas na página 
do projeto: www.easpd.eu/en/content/promoting-inclusive-education 
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Introdução  
 

Este manual de apoio é para o uso de todos os formadores que farão o curso de formação de 
educação inclusiva IE+. Juntamente com os seis capítulos de formação que o acompanham, este 
manual equipará os formadores com o conhecimento prático e a experiência para poder 
ministrar um curso de capacitação aos decisores na área da educação. Este curso de formação 
permitirá que esses decisores implementem a formulação de políticas baseadas em evidências, 
que apoiarão a realização de educação inclusiva para crianças com deficiência intelectual na sua 
região ou comunidade. 

 

Neste manual vai saber mais sobre o público-alvo pretendido deste curso de formação, possíveis 
motivações que poderiam incentivar os participantes e como incluí-los na dinamização do curso. 

Este manual é um produto do projeto "Promovendo atitudes positivas e política baseada em 
evidências para educação inclusiva" (IE+), que visa fornecer aos principais decisores das políticas 
de educação, as informações, formações e ferramentas que permitem a formulação de políticas 
baseadas em evidências para apoiar a transição para a educação inclusiva. Este projeto foi 
conduzido por 7 parceiros em 5 países europeus da sociedade civil, da academia, do setor de 
serviços de apoio e ONGs no campo da educação. Este manual e os seus capítulos de formação 
foram coproduzidos em todo o seu processo, no desenvolvimento e na entrega, e a contribuição 
dos principais stakeholders, bem como a dos nossos primeiros 10 formadores, têm sido vitais 
para sua criação. 

 

Educação Inclusiva: O caminho a seguir 
 

A educação é um direito humano fundamental consagrado em muitos instrumentos 
internacionais de direitos humanos. O mais notável desses instrumentos é a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – United Nations Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD, Nações Unidas, 2006). O artigo 24.º da UNCRPD 
alude ao direito à educação inclusiva (IE) para alunos com deficiência, destacando que os 
Estados Partes devem garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizagem ao longo da vida para promover (Nações Unidas, 2006, p. 16): 

1. O desenvolvimento completo do potencial humano; 
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2. O desenvolvimento da personalidade, dos talentos e da criatividade ao seu maior 
potencial; 

3. A participação efetiva em uma sociedade livre. 

De acordo com o UNCRPD, destaca-se que a Educação Inclusiva (EI) não deve apenas focar no 
conteúdo curricular (por exemplo, na numeracia e literacia), mas deve ser holístico e promover 
o desenvolvimento completo de alunos com deficiência de qualquer tipo, e sua participação 
como membros valorizados dentro das comunidades e da sociedade (Amor, Verdugo, Calvo, 
Navas, & Aguayo, 2018). Por meio  dessa abordagem, um sistema educativo inclusivo de 
qualidade promove a Qualidade de Vida dos alunos com deficiência e apoia seu bem-estar 
pessoal geral.   

Apesar da consagração desse direito em múltiplos tratados de direitos humanos e dos benefícios 
que a educação inclusiva tem para todos aqueles que fazem parte da nossa sociedade, o acesso 
à educação convencional ainda está longe de ser a realidade para muitos alunos com deficiência, 
incluindo aqueles com deficiência intelectual. 

 

Renúnica de responsabilidade: 
Dada a ampla abrangência sobre o significado de educação inclusiva, para efeitos deste 
projeto, este curso tem como foco apoiar a promoção da educação inclusiva para alunos com 
deficiência intelectual com idade entre os 3 e os 18 anos, independentemente de seu género. 
  
Tradicionalmente, alcançar a inclusão de alunos com deficiência intelectual nas escolas 
tradicionais é visto como mais desafiador. Como resultado, os parceiros do projeto IE+ 
optaram por se focarem na educação inclusiva para crianças com deficiência intelectual para 
enfrentar esses desafios e apoiar os decisores a implementar políticas que possam superá-
los.  
 
Os participantes deste curso de formação devem estar atentos a esse parâmetro para o 
curso. Ressalta-se, no entanto, que as informações e ferramentas que eles ganharão com 
esse formação serão úteis para a inclusão de todos os alunos e para o benefício de todos. 

 

O curso de formação IE+ 
 

Por meio deste curso de capacitação, o projeto IE+ tem como objetivo apoiar a realização de 
sistemas de educação inclusiva para alunos com deficiência intelectual em toda a Europa, 
fornecendo aos decisores as informações, treino e ferramentas que permitam a formulação de 
políticas baseadas em evidências.  
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Para efeitos deste curso, a inclusão no setor educativo é definida com cada pessoa com as 
mesmas possibilidades de desfrutar de uma educação de alta qualidade sem segregação. Num 
sistema educativo inclusivo, o quadro de referência muda para melhor se adaptar às 
necessidades individuais do aluno e aplica atitudes, abordagens e estratégias que incluem todos 
os alunos em todas as atividades, independentemente das suas necessidades de apoio, no que 
diz respeito ao seu nível de aprendizagem individual. Uma educação inclusiva refere-se à 
educação em todos os níveis (por exemplo, educação paralela, informal e pós-escolar). 

O conteúdo do curso   
 

O curso de formação IE+ é composto por 6 'capítulos', cada um deles aborda um tema diferente 
na realização de um sistema educativo inclusivo. Os capítulos são os seguintes: 

Capítulo I. Política de educação baseada nos direitos 

Capítulo II. Abordagem socioecológica, Qualidade de Vida, Design Universal e Práticas baseadas 
em Evidências como fundamentos necessários para a Educação Inclusiva 

Capítulo III. Monitorização e Índice de Qualidade de Vida - Educação Inclusiva (IQV-EI) 

Capítulo IV. Financiamento da Educação Inclusiva  

Capítulo V. Ambiente Escolar 

Capítulo VI. Como adaptar a sala de aula 
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Como desenvolver o curso 
 
Cada capítulo representa uma sessão de 3 horas de um curso de formação de 3 dias. Este 
curso pode ser ministrado por período de tempo que se adequa aos formadores e 
participantes. Por exemplo, em seis sessões individuais de capítulos de 3 horas; como três 
num 1 dia de formação ou um curso de 3 dias. Não é obrigatório que todos os participantes 
do curso participem em cada capítulo individualmente. Independentemente do formato e 
prazo em que os capítulos estejam organizados, o curso de formação deve: 
1. Ser desenvolvido em ordem cronológica de capítulos; 
2. Ter um grupo definido de participantes durante toda a sua duração; 
3. Oferecer uma oportunidade para todos os participantes se unirem e interagirem uns 

com os outros. 
 
Recomenda-se também que o curso seja ministrado em um prazo não superior a 2 meses. 
 
Este curso pretende ser ministrado como uma formação presencial, em vez de à distância 
por meios digitais. Os parceiros do projeto IE+ recomendam fortemente uma implementação 
presencial. No entanto, o curso foi desenvolvido durante a pandemia COVID-19 e foi testado 
em formato online. Portanto, pode ser dinamizado on-line, se necessário. 

 

Quem se beneficiará da formação? 
 

Os decisores no domínio da educação são alvo deste curso de formação e beneficiarão 
diretamente dele. Os seis capítulos dotá-los-ão dos conhecimentos e dos instrumentos que 
necessitam para a elaboração de políticas baseadas em evidências. Este grupo de decisores é 
composto por elementos-chave no sector da educação, onde se incluem:  

1. Decisores políticos a nível local, regional e nacional; 
2. Representantes do Ministério e Governo Central; 
3. Prestadores educativos, incluindo os da administração intermédia, diretores ou pessoal 

administrativo; 
4. Representantes de sindicatos de professores, organizações de pais ou associações de 

estudantes (incluindo os que representam alunos com deficiência); 
5. Inspetores escolares; 
6. Professores Universitários; 

Estes decisores podem representar realidades locais, regionais ou nacionais, mas deverão, de 
alguma forma, participar no processo de elaboração de políticas. Recomenda-se que os 
formadores pretendam ter uma diversidade de participantes que seja o mais ampla possível. A 
diversidade é uma força fundamental do curso, e oferecer momentos para os participantes 
partilharem as suas experiências pessoais proporcionará um poderoso acompanhamento dos 
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conteúdos de formação. Pode também ajudar a facilitar a coprodução de políticas para uma 
educação inclusiva no futuro.  

Embora os decisores sejam os beneficiários diretos desta formação, não se pode esquecer que 
alguns outros grupos beneficiarão da criação de políticas educativas baseadas em evidências 
que apoiem a realização de sistemas educativos inclusivos. O primeiro destes grupos são os 
alunos com deficiência intelectual. Como já referido neste manual, a educação inclusiva pode 
ajudar as crianças com deficiência intelectual a usufruir dos seus direitos humanos; alcançar o 
desenvolvimento da sua personalidade, talento e criatividade ao seu maior potencial; participar 
plenamente na sociedade e desfrutar de uma maior qualidade de vida. No entanto, todos os 
alunos têm necessidades individuais de ensino e aprendizagem e, como resultado, não devemos 
esquecer que todos os alunos beneficiarão de um sistema escolar inclusivo que acomode a 
diversidade. 

As vantagens da educação inclusiva não se limitam apenas aos alunos; os professores podem 
beneficiar de sistemas educativos mais flexíveis e de melhores sistemas de apoio; os pais e as 
famílias podem beneficiar da inclusão dos seus familiares na comunidade, e os decisores 
políticos e autoridades podem beneficiar dos benefícios económicos e sociais que poderão 
resultar da da mudança de um sistema educativo segregado para um sistema educativo 
inclusivo. (Comissário do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, 2017, P.14) Estes são 
apenas alguns dos benefícios da educação inclusiva. Serão ainda abordadas no próximo capítulo 
deste manual as possíveis motivações dos participantes. 

Porquê este curso?  
 
O curso de formação IE+ oferece aos participantes a oportunidade de aprender mais sobre um 
vasto leque de tópicos para apoiar as suas atividades de elaboração de políticas. Nem todos os 
participantes ficarão imediatamente convencidos da necessidade de participar neste curso; este 
capítulo dá, portanto, uma variedade de possíveis motivações que poderiam incentivar as partes 
interessadas a aderir ao curso.  

Como já referimos, a diversidade de participantes neste curso será um dos seus pontos fortes, 
uma vez que a formação proporcionará a estas partes interessadas a oportunidade de se 
reunirem com outras partes interessadas da educação para aprenderem em conjunto e 
trocarem opiniões e pontos de vista. O curso oferece aos decisores políticos a oportunidade de 
falar com diferentes membros do seu eleitorado. Para outros participantes, esta formação é 
uma oportunidade para reunir com os decisores políticos e partilhar experiências, suas 
preocupações e o que é importante para eles para garantir uma transição bem sucedida para 
uma educação inclusiva de qualidade. 
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Abaixo encontrará mais algumas razões para participar, o que pode ser obtido com o curso e o 
impacto que pode ter no trabalho dos participantes:  

 

 

Capítulo I. Política de educação baseada nos direitos  
 

Este capítulo fornecerá aos participantes conhecimentos sobre o quadro de referência e normas 
internacionais sobre a implementação de poíticas promotoras de inclusão nos contextos 
nacionais/regionais/locais dos participantes. Também: 

- Permite que os alunos e pais aprendam mais sobre o seu direito a uma educação 
inclusiva.  

- Educa os participantes sobre como a legislação atual pode apoiar a realização dos seus 
objetivos. 

- Capacita os decisores políticos e a quem desenha programas e planos educativos, a 
oportunidade de entender os quadros legais que são obrigados a implementar. 

 

Capítulo II. Abordagem socioecológica, Qualidade de Vida, Design Universal 
e Práticas baseadas em Evidências como fundamentos necessários para a 
Educação Inclusiva 
 

O capítulo II reconhece que as atitudes constituem o principal obstáculo à aplicação efetiva da 
educação inclusiva. Apoiará uma mudança de mentalidade e informará os participantes sobre 
como compreender a educação inclusiva. Também: 

- Proporciona aos participantes a oportunidade de ouvirem sobre as atitudes dos outros 
e as experiências que as moldaram. 

- Ajuda os participantes a compreender e superar os medos e estigma ligados à educação 
inclusiva. 

 

Capítulo III. Monitorização e Índice de Qualidade de Vida - Educação 
Inclusiva 
 

O capítulo III sublinhará a importância do acompanhamento baseado em evidências e dará aos 
participantes um instrumento prático para apoiar o seu desenvolvimento de políticas. Também: 
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- Fornece aos participantes uma ferramenta importante para monitorizar a 
implementação da educação inclusiva, bem como recolher evidências sobre o seu 
impacto na qualidade de vida dos alunos. 

- Ajuda os decisores políticos a monitorizar a eficácia com que utilizam os seus fundos 
para apoiar a educação inclusiva e a fazer ajustamentos quando necessário. 

- Permite que cada um, pais, escolas e alunos recolham provas sobre os benefícios da 
educação inclusiva, e usá-la no seu trabalho de autorepresentatividade.   
 

Capítulo IV. Financiamento da Educação Inclusiva  
 

Este capítulo fornecerá aos participantes informações e instrumentos para acederem a 
diferentes formas de financiamento para apoiar as suas reformas no sentido de uma educação 
inclusiva. Isto pode incluir: 

- Capacita as escolas para utilizar programas de financiamento fora das suas fontes de 
financiamento tradicionais para ampliar práticas inovadoras, apoiar o desenvolvimento 
profissional contínuo do seu pessoal ou investir nas suas infraestruturas.  

- Proporciona às autoridades locais oportunidades de financiamento adicionais para 
ajudá-las a fazer o investimento inicial para um sistema educativo mais inclusivo.  

- Fornece aos decisores políticos modelos de financiamento alternativos que possam 
promover a inclusão dos alunos.  

 

Capítulo V. Ambiente Escolar 
 

O capítulo V proporcionará aos participantes uma melhor compreensão do impacto do 
ambiente no bem-estar, participação e sucesso dos alunos. Também: 

- Abre caminhos através dos quais os participantes podem melhorar o ambiente das suas 
escolas.  

- Proporciona uma oportunidade para professores, pais e alunos discutirem as suas 
necessidades e como podem apoiar a construção de ambientes escolares mais inclusivos 
juntamento com decisores políticos e as autoridades. 

 

Capítulo VI. Como adaptar a sala de aula 
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Para as autoridades, para os inspetores e para a gestão escolar neste capítulo sublinhar-se-ão a 
importância e o impacto de um bom desenho de sala de aula. Também: 

- Fornece aos participantes estratégias eficazes para promover salas de aula inclusivas. 
- Proporciona uma oportunidade para professores e alunos discutirem as suas 

necessidades e como podem apoiar a construção de salas de aula mais inclusivas com 
diretores escolares e as autoridades. 

Estas são apenas algumas das razões que podem incentivar os decisores a participar neste curso. 
Pode descobrir que diferem de região para região, com alguns capítulos que proporcionam 
maior motivação a alguns participantes do que outros.  

Coprodução  
 

Uma característica fundamental deste curso de formação é a inclusão de todas as partes 
interessadas no seu desenho, no desenvolvimento e como é apresentado. O desenvolvimento e 
a finalização do conteúdo de cada capítulo de formação já foram coproduzidos. Os parceiros do 
projeto IE+ acreditam que a educação é, no fundo, um grande exemplo de coprodução devido à 
necessidade de cooperação entre alunos, familiares, professores e o sistema educativo para 
serem bem-sucedidos. Para promover a cooperação entre todos os intervenientes, e a sua 
importância para o sucesso da educação inclusiva, este curso será também coapresentado ao 
lado dos principais intervenientes.    

Como formador, trabalhar ao lado de um stakeholder-chave permite-lhe tirar partido dos seus 
conhecimentos e experiências, bem como promover uma maior integração entre as partes 
interessadas. O seu coformador pode ser um dos seus participantes do curso, que o apoia na 
apresentação de uma das suas sessões, ajudando-os a apropriar-se da sua própria experiência 
de aprendizagem e da do grupo. Embora não seja esperado o mesmo nível de coentrega para 
cada capítulo, pelo menos dois destes capítulos devem ser coapresentados por uma pessoa com 
deficiência intelectual. Abaixo está uma lista de possíveis partes interessadas que podem ajudá-
lo a coapresentar o curso: 

- Capítulo I: Pessoa com deficiência intelectual. 
- Capítulo II: Professor ou uma pessoa com deficiência intelectual. 
- Capítulo III: Embora não seja necessário coapresentar a ferramenta, pode ser 

interessante trabalhar com um pai que valorize o ambiente escolar e a qualidade de vida 
em deterimento das notas. 

- Capítulo IV: Representante da Agência Nacional para o Erasmus+ ou do Banco Europeu 
de Investimento da sua região. 

- Capítulo V: Professores, gestão escolar, alunos, inspetores escolares. 
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- Capítulo VI: Professores, pais de crianças com ou sem deficiência intelectual, pessoa 
com deficiência intelectual. 

Para obter mais apoio na co-apresentação da formação, consulte a Lista de Verificação de 
Coprodução IE+ em anexo.  

Conclusão  
 

Este manual fornece os blocos de partida para que, como formador do curso de formação IE+, 
avance e apresente um curso dinâmico aos decisores na área da educação. Este curso fornecerá 
a estes decisores as informações, formação e ferramentas que permitam a elaboração de 
políticas baseadas em evidências. Embora a transição para sistemas educativos totalmente 
inclusivos seja um processo contínuo, que levará tempo a atingir, equipado com o que 
aprenderam nesta formação e trabalhando em conjunto com as ligações que formaram durante 
esta formação, os participantes poderão continuar a trabalhar no sentido da concretização deste 
objetivo: a oferta de educação de alta qualidade e inclusiva para todos os alunos.  
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Anexo 1 
Lista de verificação de coprodução  

Processo de produção que permite participação genuína em todas as fases. 

 Co-concepção do capítulo (antes da formação) 

1. Os dois formadores escolhidos para apresentar os capítulos representam diferentes 
categorias de partes interessadas (por exemplo: 1 formação em sistema educativo/1 
política). 

2. Os participantes visados precisam de representar a diversidade dos decisores 
identificados pelos parceiros. 

3. Os objetivos dos capítulos e expectativas são discutidos e acordados previamente com 
os participantes, pelo que começam a fornecer inputs/sugestões antes do capítulo. 

4. As datas dos capítulos de formação são previamente comunicadas com um prazo 
razoável para garantir a participação de um vasto leque de partes interessadas.  

5. Os materiais que serão utilizados durante o capítulo são preparados com diferentes 
partes interessadas e são compreendidos por todos.  

6. Os materiais acima referidos são enviados suficientemente cedo aos participantes para 
garantir a sua preparação.  

7. Os participantes são informados sobre o aspeto coprodutivo do capítulo e o seu papel 
no capítulo e podem preparar testemunhos, informações e dados antes do capítulo. 

8. A comunicação deve ser adaptada aos participantes.  

9. O calendário da formação do capítulo deve ser adaptado às restrições de tempo dos 
participantes.  

10. Os formadores e os participantes são informados da exigência de acessibilidade e de 
comunicação de forma compreensível se as pessoas com deficiência intelectual 
estiverem representadas no capítulo da formação. 

Coapresentação do capítulo (durante a formação) 

1. Os formadores apresentam o capítulo tendo em conta as expectativas das pessoas e 
preconceitos que podem afetar a formação. (p.e. avaliação das necessidades)  

2. Jogos energizadores e quebra-gelos podem decorrer no início da formação para 
aumentar a cooperação do grupo e reorganizar-se se o público mudar substancialmente 
(recém-chegados) 
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3. As regras de acessibilidade, bem como o modo de participação selecionado são 
explicados a todos no início da formação. 

4. Cartões de acessibilidade e apoios visuais podem ser usados durante a formação para 
facilitar a participação e compreensão de todos.  

5. Com base no trabalho feito com os participantes antes da entrega do módulo, os 
formadores fomentam uma abordagem pró-ativa.  

6. A cada participante é dada a oportunidade de falar e partilhar a sua experiência e 
pensamentos sobre o tema discutido.  

7. Todas as discussões deverão ocorrer na presença de todos os participantes ou, pelo 
menos, de representantes de todas as categorias das partes interessadas.  

8. Uma declaração/memorando de entendimento é acordada e assinada por todos os 
participantes, assim como as barreiras identificadas e como ultrapassá-las. Todos os 
desacordos devem também ser consagrados e explicados no documento final. 

 Coavaliação do capítulo (após a formação) 

1. Todos os participantes têm a oportunidade de, através de um questionário acessível, 
comentar a sua experiência de participação antes e depois no capítulo de formação 

2. Os participantes podem apoiar o desenvolvimento das entregas (p.e. Quadro de 
garantia de qualidade sobre a coprodução). 
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Sobre o Projeto IE+ 
Promover atitudes positivas e políticas baseadas em evidências para a educação inclusiva é 
um projeto Erasmus + financiado que visa fornecer aos decisores (decisores políticos e quem 
desenvolve educação) a informação, formação e ferramentas que permitam a elaboração 
de políticas baseadas em evidências. Através destas atividades, o projeto facilitará não só 
quadros políticos adequados, mas também a sua implementação real, com especial enfoque 
na transição de contextos educativos segregados para inclusivos. 

A parceria do projeto é composta pelas seguintes organizações: 

The European Association of Service providers for Persons with 
Disabilities (EASPD) é uma vasta rede europeia que representa cerca de 
17.000 serviços dirigidos a pessoas com deficiência em toda a Europa. 

The European Association of Persons with Intellectual Disabilities and 
their Families Inclusion Europe (Inclusion Europe) representa a voz das 
pessoas com deficiência intelectual e das suas famílias em toda a Europa. 

Na Universidade de Ghent o seu Departamento de Educação para 
Necessidades Especiais tem como foco a Educação Inclusiva no ensino da 
investigação e do serviço à comunidade. 

O Instituto de Integração Comunitária da Universidade de Salamanca 
(INICO) é composta por profissionais interdisciplinares que conduzem 
atividades ligadas à formação, investigação e aconselhamento no 
domínio da deficiência e necessidades educativas especiais com o 
objetivo de facilitar e melhorar a qualidade de vida e a autodeterminação 
das pessoas que vivem em desvantagens sociais em diferentes contextos 
e ao longo do seu ciclo de vida. 

ESTIA - Support & Social Care Center for People with Intellectual 
Disability especializa-se em prestar apoio e cuidados a pessoas com 
deficiência intelectual a partir dos 15 anos com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida e apoiar a inclusão na comunidade. 

A National Association of Resource Teachers in Bulgaria (NART) é uma 
Associal Nacional não Governamental de profissionais que trabalham 
para integração plena e de qualidade, a inclusão e educação de crianças 
com diferentes capacidades e necessidades no ensino regular. 

C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com 
Deficiência, C.R.L. é uma Cooperativa de Solidariedade Social, uma 
organização sem fins lucrativos reconhecida pelo Governo como uma 
organização de Utilidade Pública. 

 

Com o apoio de: 
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