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Glossário

O que significam estas palavras neste texto

Banco Europeu de Investimento – é o banco da União Europeia. 

Este banco pertence a todos os países que fazem parte 

da União Europeia.

Educação inclusiva – quando todos os alunos aprendem juntos.

Dar resposta – quando a escola dá a todos os alunos o que precisam para 

poderem aprender.

Iniciativas – ações ou atividades.

Inovação pedagógica – quando se usam formas diferentes e novas para 

ensinar os alunos.
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Capítulo IV
Financiamento da Educação Inclusiva

Quando falamos sobre como ter uma educação inclusiva  

temos de falar sobre onde se vai buscar o dinheiro 

para isto.

Os governos têm de dar dinheiro e outros recursos 

para tornar a educação inclusiva uma realidade.

As medidas para aumentar a inclusão dos alunos com  

deficiência precisam de dinheiro.

Por exemplo, 

o transporte escolar gratuito.
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Quem decide onde e quanto se vai gastar 

no sistema educativo 

tem de pensar no que é preciso 

para que a educação seja inclusiva.

A forma como o governo distribui o dinheiro 

tem de fazer com que as escolas queiram ser 

mais inclusivas para todos os alunos.

Quando o governo continua a dar dinheiro às escolas de ensino especial, 

não está a ajudar a que a educação seja inclusiva.

O Comissário para os Direitos Humanos 

do Conselho da Europa diz que 

o Estado gasta muito mais dinheiro quando 

tem de dar dinheiro às escolas de ensino especial e 

também às outras escolas.
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O Comissário diz que custava menos dinheiro 

tornar inclusivas as escolas onde vão as crianças sem deficiência, 

transformando-as em escolas para todos.

No início podemos precisar de gastar muito dinheiro 

a tornar as escolas inclusivas, 

mas depois os custos seriam mais baixos.

A Agência Europeia diz que, 

quando gastamos dinheiro a tornar as escolas em sítios onde todos aprendem, 

todos acham que é dinheiro bem gasto.

Uma das coisas que é importante é aprender na comunidade e  

com a comunidade.

O dinheiro deve ser dado às escolas 

para que as escolas tenham tudo o que precisam 

para que qualquer aluno consiga aprender.
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Não deve ser dado pelo número de alunos com  

necessidades especiaisque a frequentam.

Quando o dinheiro é dado diretamente às escolas 

elas podem escolher 

a melhor forma de usar esse dinheiro.

A Agência Europeia diz que a forma como 

as escolas recebem o dinheiro é importante 

para fazer mudar a forma de pensar e de fazer as coisas. 

As escolas têm de poder dar resposta às necessidades  

dos alunos e distribuir os recursos que são precisos 

para os incluir.

Existem também outras formas das escolas conseguirem ter dinheiro para 

desenvolverem as suas atividades.

A União Europeia tem programas que podem dar dinheiro para apoiar  

formas de trabalhar que tornam a inclusão mais fácil nas escolas.



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

6O 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

O Banco Europeu de Investimento 

também pode ajudar com dinheiro para ser usado nas instalações e 

equipamentos.

As escolas podem encontrar parceiros locais, 

regionais e nacionais que podem dar dinheiro 

para iniciativas que promovam:

• a inclusão; 

• as acessibilidades; 

• o acesso à tecnologia e 

• a inovação pedagógica.

A educação inclusiva não pode discriminar nenhum aluno que precise de apoio, 

seja ele rico ou pobre.

A escola e tudo o que se relaciona com ela tem de estar inserido na 

comunidade.
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Podemos aprender em qualquer lugar, 

e é na comunidade que aprendemos 

as competências sociais que precisamos para viver em sociedade.

A deficiência de um aluno não o deve limitar 

no acesso a instalações, 

equipamentos e serviços de que precise.

O sistema educativo não deve reforçar a ideia de que 

há alunos que precisam de tratamento ou de uma cura 

para poderem aprender com todos os outros alunos.


