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Glossário

O que significam estas palavras neste texto

Autodeterminados – capazes de decidir o que querem fazer da sua vida.

Decisores políticos – aqueles que decidem as leis e as políticas.

Educação inclusiva – quando todos os alunos aprendem juntos.

Qualidade de Vida – quando as pessoas vivem uma vida que as deixa felizes.

Sistema educativo – o conjunto de meios que torna possível a educação.
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Capítulo III
Monitorização e Índice de Qualidade de Vida – 
Educação Inclusiva (IQV-EI)

Para que haja uma mudança no sistema educativo 

temos de acompanhar o que é feito 

para a educação inclusiva.

Para fazer este acompanhamento 

temos de conseguir medir e ver 

as mudanças que acontecem.

É para isto que desenvolvemos o Índice de Qualidade de Vida e Educação 

Inclusiva – IQV-EI.
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A informação que recolhemos vai ajudar-nos a:

• Trabalhar cada vez melhor 

para tornar a educação inclusiva;

• Melhorar a forma como todos estamos na escola, como a escola é dirigida, 

as decisões tomadas pelas organizações e 

os recursos que foram precisos para tornar a educação inclusiva na escola;

• Ter informações para dar aos decisores políticos  

para que possam tomar decisões 

que vão tornar a educação mais inclusiva.

Nos últimos 25 anos muito se tem falado sobre a educação inclusiva 

para alunos com necessidades educativas especiais ou com deficiência 

intelectual.

Aconteceram mudanças importantes, 

com leis e outros documentos sobre o direito à educação inclusiva.

O mais importante é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. 

O artigo número 24 da Convenção diz que todos os estudantes com deficiência 

têm direito à educação inclusiva.
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Este artigo diz também que têm de ser os governos 

dos países a criar um sistema inclusivo.

As pessoas devem poder aprender 

ao longo de toda a sua vida num ambiente inclusivo.

Isto é importante porque nos diz que aprender 

não é só saber ler, escrever ou contar.

Aprendemos todos os dias, 

a fazer as coisas do dia-a-dia.

Devemos poder participar na sociedade 

como todas as outras pessoas, 

e isso também é aprender.
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Mas, apesar dos esforços feitos 

para termos uma educação inclusiva, 

ainda há muito por fazer.

Temos de perceber o que está a ser feito 

na educação inclusiva para conhecer os obstáculos 

que existem e ultrapassá-los.

O acompanhamento do que está a ser feito deve ser por etapas. 

Por exemplo:

• Definir o que é a educação inclusiva, 

para que serve e como podemos chegar lá;

• Definir quem vai ser responsável por fazer acontecer e  

avaliar o que está a ser feito;

• Fazer estudos que nos digam como podemos saber 

se o que está a ser feito está a tornar a educação mais inclusiva;

• Usar estas informações 

para melhorar cada vez mais o que fazemos e 

tornar a educação ainda mais inclusiva.
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Para que a educação seja inclusiva é preciso:

• Que os alunos com deficiência intelectual estejam  

nas mesmas escolas que todos os outros alunos;

• Que participem em todas as atividades escolares, 

de aprendizagem ou de lazer;

• Que aprendam o que é importante 

para o seu desenvolvimento e para a sua inclusão social.

Sabemos que estamos a trabalhar bem quando 

os alunos com necessidades educativas especiais ou 

com deficiência intelectual estão mais incluídos na sociedade. 

Quando participam na sua comunidade, 

se sentem mais felizes e são mais autodeterminados.

O Índice de Qualidade de Vida e Educação Inclusiva 

é importante porque ajuda a tomar decisões 

sobre a forma como podemos tornar a educação mais inclusiva.

Pode ajudar a mudar a forma como pensamos sobre a educação.

Por exemplo, 

pensar primeiro no objetivo final e depois pensar no que tem de acontecer para 

se lá chegar.



IE+ Bevordering van een positieve houding en een empirisch onderbouwd beleid 
voor inclusief onderwijs Overeenkomstnummer: 2017-3338/001-001 

7O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que refleteunicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser 
considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

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

Neste caso, 

pensar em como devem ser a educação e a escola inclusiva e depois pensar 

sobre o que tem de acontecer para atingirmos esse objetivo.

Por exemplo, 

pensamos primeiro nas políticas e nas leis 

que têm de existir para que a educação seja inclusiva 

e só depois na formação dos professores. 


