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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a
incluírem informação relevante para monitorização e avaliação da inclusão dos sistemas de ensino e do nível
de participação e de realização das crianças com deficiência.

A presente brochura apresenta o seguinte:
• Papel da análise de situação e dos sistemas de monitorização e avaliação.
• Vista geral das componentes da análise de situação e dos sistemas de monitorização e avaliação,

especificamente relacionados com a educação inclusiva.
• Exemplos de ferramentas de classificação da educação inclusiva e dos esforços para a concepção dos

sistemas de monitorização e avaliação da educação inclusiva.

Para orientação mais detalhada sobre programação da educação inclusiva, por favor, analise as brochuras a
seguir da presente série:

1.

Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF

2.

Definição e Classificação de Deficiência

3.

Legislação e Políticas de Educação Inclusiva

4.

Recolha Dados para a Criança com Deficiência

5.

Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola

6.

SIGE e a Criança com Deficiência

7.

Parcerias, Defesa e Comunicação para a Mudança Social

8.

Financiar a Educação Inclusiva

9.

Programas do Ensino Pré-escolar Inclusivos

10. Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem I - Ambiente Físico, Informação e Comunicação
11. Acesso à Escola e ao Ambiente de Aprendizagem II - Desenho Universal da Aprendizagem
12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos e Centrados na Criança
13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva
14. Planificação, Monitorização e Avaliação (presente brochura)

Da presente brochura constam caixas que resumem os pontos chave de cada secção, estudos de casos e
recomendações de leitura adicionais. As palavras chave estão destacadas a negrito em todo o texto e constam do
glossário apresentado no fim do documento.
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Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase " Webinar
14 – Brochura Técnica Auxiliar" no topo de cada página e será direccionado para o Índice.

Para aceder ao webinar auxiliar,
basta digitalizar o código QR.
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CRPD/CDPD

Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência

CSTL/CAEA

Care and Support for Teaching and Learning / Cuidados e Apoio ao Ensino e
Aprendizagem

DHS/IDS

Demographic Health Survey / Inquérito Demográfico de Saúde

EMIS/SGIE

Education Management Information Systems / Sistemas de Gestão de Informação na
Educação

KAPS/ICAP

Knowledge, Attitudes and Practices Survey / Inquérito sobre Conhecimento, Atitudes e
Práticas

LSMS/IMPV

Living Standards Measurement Survey / Inquérito de Medição dos Padrões de Vida

MER/MAC

Monitoring, Evaluation and Reporting / Monitorização, Avaliação e Comunicação

MICS/IIMA

Multiple Indicator Cluster Survey / Inquérito de Indicadores Múltiplos Agregados

MIS/MSI

Monitoring Information System / Monitorização do Sistema de Informação

MoRES/MdRSE

Monitoring Results for Equity System / Monitorização de Resultados para Sistema de
Equidade

OOSC/CFDE

Out-of-School Children / Crianças Fora da Escola

UDL

Universal Design for Learning / Desenho Universal para a Aprendizagem

UIS/IEU

UNESCO Institute for Statistics / Instituto para Estatística da UNESCO

UN

United Nations / Nações Unidas

UNESCO

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization / Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

UNICEF

United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância

WG/GW

Washington Group on Disability Statistics / Grupo de Washington para a Estatística da
Deficiência
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Pontos Chave:
• Elaboração de programas e políticas de sucesso exige informação de boa qualidade para avaliar as

necessidades e as prioridades, monitorizar a implementação desses programas e avaliar os resultados.
• Informação deve ser proveniente de várias fontes, incluindo documentos, de inquéritos, de censo,

administrativos e qualitativos.
• Os três tipos básicos de informação - análise da situação, monitorização e avaliação - devem ser

considerados como um ciclo de informação contínuo.

A série que inclui a presente brochura ewebinar apresenta uma vista ampla da necessidade de educação inclusiva
e os vários aspectos da elaboração e implementação das políticas de educação inclusiva. Esta inclui: acções
legislativas e políticas, reformas na educação da primeira infância, no currículo, no ensino na sala de aula e na
formação dos professores, estabelece parcerias tanto no sistema de educação como na comunidade e define
mecanismos de financiamento adequados.
As reformas para a criação do sistema de educação inclusivo não podem ser implementadas de um dia para
outro e exigem um processo passo a passo. Além disso, os passos que devem ser dados ou considerados viáveis
variam de acordo com o contexto do país. Embora seja importante que a cooperação Sul-Sul ocorra e que as
boas práticas e lições aprendidas sejam amplamente partilhadas pelos diferentes contextos, é igualmente
importante garantir que cada país elabore uma estratégia de implementação, plenamente contextualizada na sua
realidade, que considera os desafios e as oportunidades de desenvolvimento existentes. Portanto, para avançar de
forma eficaz e sustentável, é importante que exista a estratégia para determinar esses passos, monitorizar a sua
implementação, avaliar os seus resultados e eventuais novas acções.
A presente brochura baseia-se nas principais recomendações das anteriores brochuras/webinars da série (faz
referência a brochuras específicas, conforme a relevância) e apresenta orientações sobre abordagens, fontes de
dados, técnicas de monitorização, planificação e avaliação da inclusão. No entanto, antes de passar para as
políticas inclusivas em particular, vale a pena discutir, em geral, diferentes tipos de análise.

Após chegar a acordo sobre o objectivo de criar um sistema de educação inclusivo realmente baseado em
direitos, é importante avaliar a situação actual, para se compreender melhor a natureza e a dimensão do
problema e saber como avançar melhor. As orientações sobre a concepção desta avaliação encontram-se na
Nota Técnica da UNICEF, ‘Orientações para Análise da Situação de Deficiência’, Nível 1, em ‘Monitorização dos
Resultados para o Sistema de Equidade’ (MdRSE), quadro de monitorização dos resultados do UNICEF.
Por exemplo, no caso das crianças fora da escola (CFDE), isso significa determinar quantas crianças estão fora da
escola e as suas características, incluindo o sexo, estado da deficiência, etnia, participação no trabalho, diferenças
regionais ou outros factores que possam ter impacto na vida das crianças. Para mais informação, ver Brochura 5
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da presente série e o Relatório Global sobre as Crianças Fora da Escola do Instituto de Estatística da UNESCO
(IEU), que se encontra em http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/oosci-global-report.aspx.
O objectivo destas análises é identificar as barreiras que impedem a matrícula e o sucesso das crianças na escola,
bem como identificar e priorizar estratégias para enfrentar as barreiras que surgem no percurso desse sucesso.
Por outras palavras, porque é que determinadas características das crianças estão associadas a ficar fora da
escola? Quais são as barreiras de atitudes, institucionais e estruturais que enfrentam as crianças fora da escola?
Onde se encontram os pontos de entrada para diminuir essas barreiras? A informação para estas análises pode
incluir:
• Análise da legislação e das políticas, para se compreenderem bem os desafios institucionais, a fim de promover
a inclusão.
• Avaliação do ambiente da escola e de outros factores ambientais que têm impacto na educação das crianças.
• Dados quantitativos de inquéritos aos agregados familiares, para medir a frequência escolar das crianças, e
para avaliar como esta está relacionada com as características pessoais e familiares das crianças e com os
factores ambientais.
• Dados administrativos que descrevem as experiências das crianças na escola, bem como o estado das
instalações da escola, os materiais e a formação de professores.
• Dados qualitativos para se compreender bem os problemas que pais, crianças e funcionários da escola
enfrentam diariamente, e as suas necessidades concretas para resolver esses problemas.
A análise deve identificar os constrangimentos e as barreiras à educação e produzir a lista dos objectivos
prioritários que estão reflectidos nas políticas públicas e nas actividades do UNICEF, em parceria com o governo e
com outras partes interessadas. É evidente que a dimensão e a qualidade destes dados serão diferentes de país
para país.

Após a aprovação dos programas ou das políticas para tornar as escolas mais inclusivas, é importante
monitorizar o seu progresso. Quais foram as medidas específicas tomadas para superar as barreiras que as
crianças enfrentam para o sucesso na escola? Elas são consistentes com o programa e com as políticas? Quais
são as informações recolhidas e quanto se despende com elas? As partes interessadas estão a cumprir com os
compromissos que assumiram de forma atempada?
O acompanhando destas actividades é importante por dois motivos. Primeiro, a monitorização responsabiliza e
incentiva à acção. Segundo, identifica problemas nos momentos iniciais de implementação e permite que se
tomem medidas correctivas atempadamente. Por esse motivo, os sistemas de monitorização devem apresentar
relatórios regularmente.
Os sistemas de monitorização dependem dos registos administrativos. E enquanto a MdRSE (Nível 2) consiste
em acompanhar acções específicas das Nações Unidas, a presente brochura discute também medidas que
podem ser tomadas para ajudar os governos a desenvolverem capacidades semelhantes para monitorizarem as
informações recolhidas e as actividades.

Após a elaboração e implementação das políticas, a tarefa seguinte é avaliar se elas atingiram os seus objectivos.
Uma coisa é dizer, por exemplo, que o governo despendeu o montante atribuído à concepção e prestação de
formação a professores em exercício; outra coisa é demonstrar que essa formação está a reduzir as taxas de
abandono escolar ou a melhorar os resultados da aprendizagem. A MdRSE divide este tipo de avaliação em dois
níveis (Nível 3 e Nível 4): monitorização dos resultados a curto prazo e validação dos resultados a longo prazo.
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A divulgação de dados de forma regular (e.g, anual ou semestral) pode demonstrar se os constrangimentos e as
barreiras à matrícula na escola estão a ser removidos. Essa monitorização baseia-se com frequência na recolha
regular de dados administrativos, especialmente para a reforma do sistema. Para programas e projectos de
menor dimensão, podem-se também recolher outros tipos de dados. A recolha de dados representativos a nível
nacional ou em grande escala, que não façam parte de actividades administrativas em curso pode ser
dispendiosa e difícil de se realizar. No entanto, recolher estes dados de forma frequentemente é importantes para
a identificação de problemas em tempo útil, de modo a se poderem tomar medidas correctivas.
As avaliações de mais longo prazo basear-se-ão, geralmente, em inquéritos nacionais aos agregados familiares,
tais como os Inquéritos de Indicadores Múltiplos Agregados (IIMA), Inquéritos Demográficos e de Saúde (IDS), ou
Inquéritos de Medição dos Padrões de Vida (IMPV). Se se conceber um inquérito especial para avaliação, é
importante realizar um estudo de basa antes de se proceder às reformas políticas, a fim de se poder medir o
sucesso.
Segundo o quadro MdRSE, estes tipos de avaliação devem ser sempre considerados como um ciclo de feedback
contínuo. Por exemplo, as avaliações de longo prazo são, essencialmente, uma análise da situação que pode
revelar se os problemas continuam após as medidas tomadas, e quais podem ser os próximos passos a dar para
os resolver.

O seguimento da presente brochura detalha ainda mais as fontes de dados e as ferramentas necessárias para
cada tipo de análise (análise da situação, monitorização e avaliação), com base nos principais resultados e
recomendações das brochuras precedentes como guias para o tipo de informação necessária. Dois exemplos de
países, Sérvia e África do Sul, são utilizados para ilustração.

Para mais informação consultar:
• UNICEF, Guidelines for Disability Situation Analyses, Technical Note, Janeiro 2014.
• UNICEF, ‘Monitoring Results for Equity System: Note on Tools and Activities supporting MoRES in Education
Sectors’, 2015.
• UNICEF, ‘Togo: Summary of Results: Achieving Equity in Practice’, 2015.
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Pontos Chave:
• Antes de se realizar a análise da situação, deve haver uma compreensão clara sobre a inclusão e a

deficiência.
• A análise da situação deve incluir análises do quadro legal e político, da situação financeira, da prestação de

serviços, das parcerias e das características das crianças fora da escola.
• Existem ferramentas para caracterizar a inclusão geral do sistema de educação.

O primeiro passo da planificação de políticas é fazer o balanço da situação actual, através de uma análise
exaustiva de todos os aspectos do sistema. Segundo as Orientações para Análises da Situação da Deficiência do
UNICEF, o objectivo desse exercício no que se refere à educação inclusiva é o seguinte:
• Melhorar o conhecimento e a sensibilidade relacionados com a situação e os direitos das crianças, no que diz
respeito à sua capacidade de receber educação de qualidade.
• Analisar a dimensão em que elas usufruem desse direito.
• Identificar os constrangimentos e as barreiras à educação de qualidade.
• Identificar as respostas políticas e programáticas existentes para superar essas barreiras.
• Identificar quais as necessidades que as crianças consideram mais prementes.
• Identificar os principais responsáveis.
Estas Orientações estabelecem um conjunto de elementos chave que devem informar a análise da situação,
incluindo que a análise deve aplicar uma abordagem equitativa e baseada em direitos, além disso, que a análise
deve aplicar a abordagem de desenvolvimento inclusivo baseada no modelo social de deficiência. Para esse
efeito, é importante compreender claramente o significado destes conceitos. Eles são utilizados com frequência,
mas muitas vezes mal compreendidos.

A inclusão tornou-se uma palavra de ordem, mas é frequentemente mal utilizada. Às vezes as pessoas pensam
que receber todas as crianças na escola significa que se alcançou a inclusão. Frequentemente, a inclusão é
ponderada apenas em termos de crianças com deficiência embora, conforme as várias brochuras da presente
série salientam, seja muito mais ampla e fundamental do que isso. Portanto, a primeira fase da planificação de
políticas deve ser a capacitação dos formuladores de políticas e das partes interessadas sobre o que significa
realmente a inclusão. As Brochuras 1, 9, 10, 11 e 12 podem servir de base para esse entendimento.
O mesmo é válido para a deficiência, que é a principal causa de exclusão. O modelo social, que conceptualiza a
deficiência como resultante da interacção entre a incapacidade das pessoas e as barreiras ambientais que
enfrentam, substituiu o modelo clínico anterior, que considera a deficiência como sendo simplesmente um
problema da pessoa. Esta é a abordagem adoptada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (CDPD).
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Segundo as Brochuras 2 e 4, isso tem implicações na formulação das políticas sobre deficiência e mesmo na
forma como se recolherão os dados sobre a deficiência. Estes conceitos devem estar bem entendidos antes de se
realizar a análise.

Todas as crianças têm direito à educação. Segundo as Orientações, uma questão importante a ser respondida
pela análise da situação é a dimensão do ambiente favorável que promove e protege esses direitos.
Legislação e Políticas
Duas questões devem orientar a investigação da legislação e das políticas. Primeiro, se o direito à educação
inclusiva existe na legislação, nas políticas e nas instituições do país? E segundo, se as pessoas conhecem esses
direitos e se eles são aplicados?
Quanto à primeira questão, é importante para determinar se os quadros legais e políticos estão integrados de
forma a promover a inclusão. A Brochura 3 estabelece algumas considerações importantes para esta análise,
incluindo:
• Todas as crianças têm o direito à educação? Se tiverem direito à educação inclusiva, como se define a
inclusão?
• As políticas, disposições e apoios são consistentes a nível nacional?
• As crianças têm acesso a acomodações razoáveis?
• A planificação curricular, a formação, os materiais e as instalações abordam todos os tipos de aluno (e.g.,
crianças com deficiência, falantes de línguas minoritárias, crianças de zonas remotas, etc.)?
• Existem estruturas do governo para apoiar a educação inclusiva?
Estas questões podem ser abordadas na pesquisa bibliográfica das leis, políticas e regulamentos adequados, que
se deve realizar para descrever o quadro legal e político e para identificar as barreiras institucionais à promoção
da inclusão.
A segunda questão é: estes direitos são aplicados? Quais são os problemas que as várias partes interessadas
(pais, prestadores de serviços e sociedade civil) observam, tanto na estrutura como na implementação destas leis
e políticas?
A resposta a esta questão requer análises qualitativas - grupos focais e entrevistas estruturadas - a fim de se
obter uma representação mais complexa das experiências das partes interessadas. Um conjunto razoavelmente
extenso de grupos focais ou de entrevistas pode também responder à primeira questão e será logisticamente
mais fácil. Além disso, reduzirá a ‘sobrecarga dos inquéritos’ que muitos educadores notam nos vários inquéritos
que recebem normalmente.
Sistema Financeiro
Segundo a Brochura 8, o financiamento é uma questão fundamental a ser considerada pelos governos ao
implementar a educação inclusiva. Isto diz respeito não só a nível de financiamento, mas também à forma como
os mecanismos de financiamento são estruturados. A análise financeira do sistema educativo deve incluir:
• Análise do orçamento actual da educação, incluindo os níveis de despesas, como elas se distribuem pelas
várias regiões e também entre as diferentes categorias de despesas. As alocações orçamentais são
consistentes com as responsabilidades do ministério?
• As estimativas de despesas extras (incluindo a análise da relação custo/benefício) necessárias para se atingir a
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plena participação. O UNICEF tem um relatório recente com a metodologia para se calcular os custos, depois
de calculado o número de CFDE . As análises apresentadas a seguir podem ser utilizadas para se fazerem as
1

estimativas sobre o número de CFDE.
 Análise da estrutura do mecanismo de financiamento, segundo a Brochura 8. O financiamento baseia-se em
informações ou no modelo per capita, num modelo baseado em recursos ou num modelo baseado em
resultados? Como é que a estrutura do mecanismo de financiamento afecta o nível de financiamento e como
ele é distribuído? Quais são as implicações para a inclusão?
Esta análise exige pesquisa bibliográfica das políticas orçamentais e dos relatórios, mas também deve incluir
entrevistas aos técnicos de orçamento do ministério da educação e aos administradores das escolas, cujas
actividades cumprem as regras e as alocações orçamentais.

Segundo as Brochuras 1, 9, 10, 11 e 12, a educação inclusiva e a inclusão dos princípios do Desenho Universal para
a Aprendizagem (Universal Design for Learning- UDL) implicam uma abordagem diferente de elaboração do
currículo, gestão da sala de aula, métodos de ensino, parcerias com os pais e utilização de especialistas. Também
exige estruturas, materiais e comunicações acessíveis. Isto é válido para todos os níveis de escolaridade, iniciando
no pré-escolar (ver Brochura 9).
O primeiro passo é determinar se as partes interessadas do sistema de educação conhecem as leis e as políticas
que existem para promover a inclusão. Frequentemente, isso não acontece. O nível de inclusão do sistema de
educação pode ser determinado de várias formas. Em termos de acessibilidade física, a informação de base pode
ser regularmente recolhida adaptando os Sistemas de Gestão de Informação na Educação (SGIE) do país,
conforme descrito na Brochura 6. Informação mais detalhada pode também ser adquirida através de auditorias à
acessibilidade . Informação sobre a formação de professores (em exercício e inicial) e a disponibilidade de
especialistas ou de centros de recursos especiais pode também ser obtida nos SGIE do país. Isto também é
válido para a informação sobre materiais e serviços.
2

Se for muito difícil acrescentar informação exaustiva aos SGIE, então poderá ser necessário realizar inquéritos
baseados na escola. O UNICEF e o Grupo de Washington para a Estatística da Deficiência (GW) da Comissão de
Estatística das Nações Unidas estão actualmente a elaborar um módulo sobre o ambiente escolar adequado para
complementar inquéritos aos agregados familiares. Para se obter informação sobre as experiências das crianças
na sala de aula, também se podem realizar inquéritos aos professores. O Índice de Inclusão contém indicadores
que descrevem o conjunto completo de características associadas ao sistema de educação inclusiva, conforme
ilustra a presente brochura mais adiante . Os exemplos da Sérvia e da África do Sul apresentados no fim da
presente brochura utilizam outras ferramentas semelhantes.
3

Uma coisa é existirem direitos; outra é as pessoas saberem da existência desses direitos e terem os
conhecimentos e as crenças necessárias para exigirem o seu usufruto. O primeiro passo para tornar os direitos
numa realidade é conhecê-los. A análise da situação deve, portanto, determinar em que medida os pais e as
crianças conhecem a legislação, as políticas e os regulamentos do país.
Segundo a Brochura13, é fundamental criar uma cultura de colaboração para que a educação inclusiva tenha
sucesso. Isso inclui a parceria entre os pais, a comunidade e a escola. A análise da situação deve determinar em
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que medida as crianças com deficiência e os seus prestadores de cuidados estão excluídos da sociedade em
geral, e do sistema de educação em particular, com base nas práticas sociais e culturais, nas normas e nas
crenças.
Uma questão fundamental na compreensão das perspectivas e dos desafios para o estabelecimento dessas
parcerias é ter a noção clara das atitudes das várias partes interessadas. A análise das parcerias deve ir para além
do simples mapeamento das parcerias existentes, e passar para a análise das atitudes das partes interessadas. A
abordagem dupla que utiliza dados quantitativos e qualitativos é a melhor, se existem esses recursos disponíveis.
Do lado quantitativo, o Inquérito sobre Conhecimento, Atitudes e Práticas (ICAP) pode revelar o panorama actual
das atitudes públicas e até que ponto as barreiras ao conhecimento ou as atitudes devem ser, por exemplo,
abordadas nas campanhas de sensibilização pública ou nos programas de divulgação para a comunidade. Os
grupos focais que englobem as partes interessadas podem aprofundar esse conhecimento, obtendo mais ideias
sobre de onde provêm essas lacunas de conhecimento ou atitudes e como elas informam as tomadas de decisão
diárias sobre como interagir com o sistema de educação.

Finalmente, as Orientações para a Análise da Situação da Deficiência enfatizam a importância da qualidade, neste
caso, da educação. Isto é, até que ponto as crianças com deficiência e as suas famílias estão satisfeitas com o
sistema de educação e com a educação que recebem? As opiniões das crianças são de particular importância:
elas sabem melhor como são tratadas e que tipo de barreiras enfrentam, incluindo as barreiras que podem ser
invisíveis para os seus pais e professores. Por exemplo, elas acham que os professores as tratam da mesma
forma que aos seus colegas? Os seus colegas aceitam-nas de facto? Existem desafios físicos ou de informação
que enfrentam regularmente?

A Educação Inclusiva pressupõe que todas as crianças frequentem a escola normal. Portanto, ter a noção de
quais são as crianças excluídas e fora da escola é um pré-requisito importante para a concepção de políticas que
as abranjam. Além disso, segundo a Brochura 5, o estudo sobre as CFDE deve também incluir a análise das
razoes pelas quais não estão na escola, não só para as ajudar no processo de matricula, mas também para evitar
que abandonem a escola. A Brochura 5 aborda várias barreiras do lado da procura, do lado da oferta e ao nível
das políticas, que podem dificultar a capacidade das crianças de aceder à educação. O UNICEF e o IEU irão
brevemente publicar um manual sobre como realizar o estudo das CFDE, que se poderá encontrar em
www.inclusive-education.org, assim que estiver disponível.

O “UIS’s Global Report on Out of School Children” encontra-se em http://www.uis.unesco.org/Education/ Pages/oosci-global-report.aspx.

A ferramenta padrão do UNICEF de recolha de informação sobre as crianças fora da escola é o Inquérito de
Indicadores Múltiplos Agregados . Contudo, este inquérito pode ter de ser adaptado para identificar as
subpopulações de crianças que se consideram estar em alto risco de não frequentarem a escola como, por
exemplo, as crianças com deficiência ou as crianças de determinadas minorias étnicas. A identificação das
crianças com deficiência, por exemplo, tem sido por vezes negligenciada ou problemática no passado. Contudo,
segundo as Brochuras 2 e 4, o UNICEF desenvolveu e testou recentemente uma metodologia melhorada para o
fazer, que será lançada em 2015. No entanto, segundo a Brochura 5, um inquérito padrão aos agregados
familiares, como o IIMA, pode não localizar as crianças com riscos particularmente elevados de ficarem fora da
escola, porque podem não estar incluídas na amostra típica usada para realizar inquéritos. Portanto, deve-se
prestar especial atenção à necessidade de extrair dados de outras fontes, tais como dados administrativos de
4
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instituições, programas de protecção social ou sistema penal, para incluir estas crianças difíceis de alcançar na
análise geral.
Um estudo realizado no Camboja utilizou agentes comunitários para localizar e identificar as crianças com
deficiência e as dificuldades que enfrentam, utilizando um procedimento de duas fases: questionário de rastreio
inicial implementado por agentes comunitários, seguido por avaliações da criança mais detalhadas . Este
estudo verificou que existe uma taxa de deficiência auditiva muito elevada, provocada por otites sucessivas
derivadas de banhos em águas sujas, o que levou à formulação de recomendações muito concretas sobre
como resolver esse problema e, por conseguinte, como melhorar as oportunidades de muitas crianças terem
sucesso na escola.
5

Várias das análises acima descritas produzirão informação muito rica. Existem várias ferramentas tentar,
consolidar essa informação de forma a poder ser utilizada para caracterizar e subsequentemente monitorizar o
nível de inclusão do sistema de ensino. O principal objectivo da caracterização do sistema é, evidentemente,
identificar as barreiras à inclusão. Fazer isso é fundamental também para identificar as estratégias políticas que
podem ser utilizadas para a melhorar.
Uma dessas ferramentas é o índice que está a ser elaborado pelo UNICEF conforme consta na Caixa 1. Este
consiste numa escala de classificação de 1 a 4 de várias componentes do sistema de educação . As
componentes são: Legislação e Políticas, Ambiente Físico, Materiais e Comunicação, Recursos Humanos,
Atitudes e SGIE. Note-se que este índice foi elaborado com vista à inclusão das crianças com deficiência, mas
pode ser ajustado para que tenha um espectro mais alargado. O guia para a atribuição da pontuação a cada
uma destas componentes está incluído a seguir.
6

Outro sistema de classificação semelhante, mas mais detalhado, apresentado na Brochura 3 é também
reproduzido a seguir na Caixa 2. Ele baseia-se e alarga o sistema de classificação acima mencionado. Note-se
que o sistema de classificação alargado, no entanto, não presta atenção à qualidade dos dados sobre a
deficiência, fundamentais para a monitorização da inclusão. Isso poderia ser acrescentado.
O Índice de Inclusão é um conjunto ainda mais detalhado de indicadores para caracterizar a inclusão do
sistema de ensino, que estão agrupados em domínios semelhantes aos dois sistemas de classificação acima,
conforme apresentado na Caixa 3. O ponto forte deste índice é também o seu ponto fraco, na medida em que é
muito detalhado e, portanto, pode ser difícil de utilizar. No entanto, apresenta exemplos de vários aspectos do
sistema de educação inclusivo.
Exemplos da criação de sistemas de monitorização e avaliação da inclusão na Sérvia e na África do Sul estão
incluídos mais adiante, na presente brochura.

Para mais informação consultar:
• Booth, Tony and Mel Ainscow, Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, Centre

for Studies on Inclusive Education, em http://www.eenet.org.uk/resources/docs/ Index English.pdf, 2002.
• UIS, Global Report on Out of School Children, em http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/ oosciglobal-report.aspx, 2014.
• UNICEF, Guidelines for Disability Situation Analyses, Technical Note, em http://www.unicef.org/ disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf , Janeiro 2014.
• Sítio da Internet da UNICEF, MICS em http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html.
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Caixa 1: Índice do UNICEF para as políticas de educação inclusiva que abrangem crianças
com deficiência
Bom (Pontuação 4)

Suficiente (Pontuação 3)

Questionável (Pontuação 2)

Insuficiente (Pontuação 1)

Legislação/políticas: Existe(m)

Legislação/políticas: Existe(m)

Legislação/políticas: Existe(m)

Legislação/políticas: Não existe

legislação/políticas que
estabelecem o direito de todas
as crianças a receberem
educação, com referência
explícita às crianças com
deficiência; e também um
plano nacional de educação
inclusiva.

legislação/políticas que
estabelecem o direito de todas
as crianças a receberem
educação, com referência
explícita às crianças com
deficiência.

legislação/políticas que
estabelecem o direito de todas
as crianças a frequentarem a
escola, que inclui implícita, mas
não explicitamente, as crianças
com deficiência.

(m) legislação/políticas que
estabelecem o direito à
educação de todas crianças
com deficiência.

Ambiente Físico:

Ambiente Físico:

Ambiente Físico:

Ambiente Físico:

Todas as escolas têm salas de
aula acessíveis e/ou
adaptações razoáveis que
removem as barreiras físicas
(incluindo casas de banho e
áreas de recreação acessíveis).

Mais de metade das escolas tem
salas de aula e casas de banho
acessíveis, por vezes devido à
concepção acessível e por vezes
devido a ajustamentos
improvisados.

Menos de metade das escolas é
acessível (incluindo casas de
banho). Algumas escolas têm
salas de aula acessíveis, ou
usam rampas improvisadas.

Em geral, as escolas não são
acessíveis. As crianças com
deficiências físicas têm muitas
dificuldades ou não são
capazes de aceder às
instalações da escola
(Incluindo casas de banho).

Materiais e Comunicação:

Materiais e Comunicação:

Materiais e Comunicação:

Materiais e Comunicação:

Dispositivos e materiais de
assistência estão disponíveis
na maior parte das escolas
normais. Livros e materiais
incluem referências positivas a
crianças com deficiências.

Dispositivos de assistência e
materiais estão disponíveis nas
escolas especiais, mas em
menos de metade das escolas
normais. Alguns livros e
materiais incluem referências
positivas às crianças com
deficiência.

Dispositivos de assistência e
materiais estão disponíveis nas
escolas especiais, mas em
menos de metade das escolas
normais. Poucos livros e
materiais incluem referências
positivas às crianças com
deficiências.

Dispositivos de assistência e
materiais não estão, em geral,
disponíveis nas escolas. Os
livros e materiais não fazem
referência às crianças com
deficiências.

Recursos Humanos:

Recursos Humanos:

Recursos Humanos:

Recursos Humanos:

A maior parte dos professores
e directores de escola recebeu
formação sobre Educação
Inclusiva. As escolas têm
acesso a especialistas em
educação inclusiva, para
consulta. A maior parte das
crianças tem acesso a
terapeutas da fala,
fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais.

Mais de metade dos professores
e directores de escola recebeu
formação sobre educação
inclusiva. Mais de metade das
escolas tem acesso a
especialistas em educação
inclusiva para consulta. Existe
algum acesso a terapeutas da
fala e a fisioterapeutas.

Menos de metade dos
professores e directores de
escola recebeu formação sobre
educação inclusiva. Menos de
metade das escolas tem acesso
a especialistas em educação
inclusiva para consulta. Não
existe acesso a terapeutas da
fala e a fisioterapeutas.

Professores e directores de
escola não receberam
formação em educação
inclusiva. Professores não têm
especialistas para consultar
sobre questões relacionadas
com o ensino das crianças
com deficiência. Não existe
acesso a terapeutas da fala e a
fisioterapeutas.

Atitudes: Professores e

Atitudes: Professores e

Atitudes: Professores e

Atitudes: Professores e

directores de escola apoiam a
inclusão de crianças com
deficiência em escolas
normais e estão dispostos a
fazer ajustamentos
significativos para facilitar a
sua inclusão. Os currículos e a
gestão da sala de aula
permitem flexibilidade na
abordagem das necessidades
individuais dos alunos.

directores de escola não se
opõem à inclusão das crianças
com deficiência nas escolas
normais e estão dispostos a
fazer pequenos ajustes para
facilitar a sua inclusão.

directores de escola não veem a
importância de incluir as
crianças com deficiência nas
escolas normais, mas não fazem
objecções explícitas. Eles acham
que não é da sua
responsabilidade fazer ajustes
para facilitar a sua inclusão.

directores de escola opõem-se
à inclusão de crianças com
deficiência nas escolas
normais e acham que não
devem fazer ajustes para
facilitar a sua inclusão.

SGIE: A rotina dos SGIE

SGIE: Existem alguns dados

SGIE: Existem alguns dados

SGIE: Não existem dados

contém dados sobre as
crianças com deficiência,
usando definições da
deficiência baseadas na CIF.
São elaborados relatórios
sobre as matrículas das
crianças com deficiência.

sobre crianças com deficiência
no sistema de ensino, mas são
caracterizados por diagnóstico
médico. São elaborados
relatórios sobre as matrículas
das crianças com deficiência.

sobre crianças com deficiência
no sistema de ensino, mas são
caracterizados por diagnóstico
médico. Não são elaborados
relatórios sobre as matrículas
das crianças com deficiência,
excepto para as escolas
especiais.

sobre as crianças com
deficiência na rotina dos SGIE.
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Caixa 2: Rubrica da Inclusão da Brochura 3
Legislação e
políticas de IE

Promovidas (Pontuação 4)

Estabelecidas
(Pontuação 3)

A iniciar (Pontuação
2)

Fracas (Pontuação 1)

1. Todas as
crianças têm
direito à
educação

Existem leis/políticas que
estabelecem o direito de todas
as crianças a receberem
educação em ambientes
inclusivos, com menção explícita
às crianças com deficiência.
Existem planos/políticas do
sector da educação geral/
comuns inclusivos para todas as
crianças, na divulgação e na
prática, e abordam questões de
equidade.
Governo investe em consulta
ampla com a comunidade
deficiente, para identificar e
remover barreiras físicas, de
transporte, comunicação e de
atitudes, que impedem o acesso
das crianças com deficiência à e
na escola. Políticas, apoiadas por
recursos são introduzidas, para
agir contra essas barreiras. As
escolas têm salas de aula
acessíveis e/ou adaptações
razoáveis que removem todas as
barreiras físicas e à
comunicação (incluindo casas
de banho acessíveis e áreas de
recreação acessíveis).

Existem leis/políticas
que estabelecem o
direito de todas as
crianças a receberem
educação, com
menção explícita das
crianças com
deficiência. Existem
planos/políticas de
educação inclusiva em
separado.

Existem leis/políticas
que estabelecem
implicitamente o
direito de todas as
crianças a
frequentarem a
escola, mas não
incluem
explicitamente as
crianças com
deficiência.

Existem leis/políticas
que estabelecem o
direito à educação
das crianças com
deficiência.

Mais de metade das
escolas tem salas de
aula e casas de banho
acessíveis, incluindo
através de adaptações
de comunicação. O
Governo reconhece a
existência de várias
barreiras e está a
tomar medidas com
base na análise caso a
caso, sem política
geral.

Menos de metade das
escolas é acessível
(incluindo casas de
banho). Algumas
escolas têm salas de
aula acessíveis, ou
usam rampas
improvisadas. Não há
adaptações de
comunicação, tais
como disponibilizar
linguagem gestual. O
Governo reconhece a
necessidade de
remover barreiras
físicas e de
comunicação que
impedem o acesso à
escola, incluindo
escadas, portas
estreitas e transporte
inacessível. Não
existem políticas
gerais nem recursos
disponíveis para
remover essas
barreiras. Não existem
acções contra outras
barreiras.

O modelo clínico de
deficiência prevalece.
Não existe
investimento na
análise ou remoção
de barreiras que
impedem o acesso à
educação inclusiva.

As políticas/planos de educação
inclusiva incluem
recomendações para a
formação inicial e em exercício
dos professores em abordagens
de educação inclusivas,
prestação de capacitação e
apoio contínuo. Tomaram-se
medidas para se
implementarem estas políticas.
O Governo assumiu o
compromisso explícito de
recrutar e formar professores
com deficiência. As barreiras
legais ao seu recrutamento
foram removidas. O
investimento foi feito nos
institutos de formação para
promover e apoiar o acesso.

As políticas/planos de
educação inclusiva
incluem
recomendações para a
formação inicial e em
exercício dos
professores em
abordagens de
educação inclusivas. O
Governo assumiu o
compromisso explícito
de, em princípio,
recrutar e formar
professores com
deficiência. As
políticas de apoio ao
seu recrutamento
ainda não foram
implementadas.

O Governo está a
elaborar propostas de
formação para apoiar
a educação inclusiva.
O Governo está
disposto a recrutar
professores com
deficiência. Não se
realizou investimento
pró-activo para isso
acontecer.

Não existem planos
de formação de
professores em
abordagens de
educação inclusiva.
Não há professores
com deficiência nas
escolas. Não existem
políticas nem
compromissos para
os recrutar.

2. Ambiente
escolar e de
aprendizagem
são acessíveis

3. Professores,
incluindo
professores com
deficiência,
recebem apoio
para trabalhar
em ambiente de
educação
inclusiva
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4. Todas as
crianças têm o
direito à
protecção contra
a discriminação
com base na
deficiência
5. Crianças
protegidas de
todas as formas
de violência nas
escolas

6.As Crianças
têm direito à
participação
democrática nas
escolas e de
serem
consultadas
sobre as políticas
de educação

7. Acesso das
crianças com
deficiência à
educação é
responsabilidade
do ministério da
educação

8. Existem
abordagens de
educação
inclusiva
coordenadas a
nível do governo

9. Crianças com
deficiência são
cuidadas e
apoiadas pelas
suas famílias ou
em ambiente de
família substituta

Não haver discriminação com
base na deficiência consta tanto
na constituição como na
legislação, apoiada por políticas
claras, estratégias de promoção
da implementação e
disponibilização de mecanismos
de aplicação.
A Legislação proíbe todas as
formas de castigo corporal, ou
outras consideradas
humilhantes, nas escolas. A
legislação é amplamente
promovida e os professores
formados em formas positivas
de disciplina. As escolas devem
ter estratégias anti-bullying que
considerem devidamente a
vulnerabilidade particular das
crianças com deficiência à
violência, bem como as
dimensões de género da
violência.

Existe legislação para
garantir que não haja
discriminação com
base na deficiência,
mas não se tomaram
medidas para
assegurar a
implementação.
A Legislação proíbe
todas as formas de
castigo corporal nas
escolas, mas é
prestado pouco apoio
aos professores para
garantir a sua
aplicação. As crianças
pouco conhecem a
legislação.

Existem leis gerais da
discriminação, mas
sem referência
específica à deficiência
- incluindo na
categoria ‘ou outro
estado’ ou equivalente.

Não existe protecção
contra a
discriminação na
legislação ou na
constituição.

As políticas do
governo
desincentivam o uso
do castigo corporal,
mas não proíbem.

Não existe legislação
que proíba o castigo
corporal nas escolas,
e não existem
políticas sobre o
bullying.

São obrigatórios os conselhos
de alunos e as comissões de
gestão da escola, onde os
alunos têm controlo real sobre
decisões importantes. Nos
conselhos de alunos estão
representantes do corpo
discente e as crianças com
deficiência desempenham um
papel activo. O governo consulta
as crianças com deficiência
sobre como melhorar a
educação inclusiva.
O ministério da educação é
responsável pela educação de
todas as crianças e tem políticas
explícitas para abranger as
crianças com deficiência, a fim
de garantir que elas frequentem
a escola.

Os conselhos de
alunos estão
generalizados nas
escolas normais, mas
apenas em algumas
escolas especiais. Nas
escolas inclusivas, as
crianças com
deficiência tendem a
ser excluídas da
participação nos
conselhos de escola.

Existem conselhos de
alunos em algumas
escolas normais, mas
as crianças com
deficiência não têm
oportunidade de
expressar a sua
opinião.

Não existem
conselhos de alunos,
ou outros
mecanismos, nas
escolas onde as
crianças possam
expressar a sua
opinião.

A educação das
crianças com
deficiência é da
responsabilidade do
ministério da
educação, mas tem
recursos e/ou
compromissos
limitados, e muitas
crianças com
deficiência não
frequentam a escola.
Existem políticas de
educação inclusiva a
nível do governo, mas
apenas se realizou
progresso limitado na
sua implementação.

O Governo propõe-se
transferir a
responsabilidade da
educação das crianças
com deficiência para o
ministério da
educação, mas não há
prazo estabelecido.

A Responsabilidade
pelos assuntos que
afectam as crianças
com deficiência é do
ministério da saúde,
da segurança social
ou equivalente.

Existe alguma
colaboração entre os
departamentos chave,
mas é ad hoc e
informal.

Não existe
coordenação entre os
departamentos do
governo.

Governo empenhado
em acabar com
cuidados
institucionais, mas
não existe estratégia
nacional. Acções
acontecem apenas de
forma fragmentada.
Foram introduzidas
algumas disposições
financeiras e serviços
de apoio às famílias
das crianças com
deficiência que vivem
em casa.

O Governo reconhece
o impacto negativo
dos cuidados
institucionais para as
crianças e planifica
avançar com o seu
encerramento, mas
não houve
implementação até à
data. Apoio limitado
apenas para famílias
de crianças com
deficiência.

Crianças com
deficiência são
colocadas
normalmente em
instituições e não se
tomam medidas para
limitar o seu número.
Não existem serviços
de apoio baseados
na comunidade para
as famílias das
crianças com
deficiência.

Existem políticas claras a nível
do governo sobre a educação
inclusiva, que envolvem os
ministérios da educação,
segurança social, protecção à
criança, saúde, transporte,
planificação, água e
saneamento, finanças, etc.
Crianças com deficiência
recebem apoio através de
serviços de apoio baseados na
comunidade para viverem com
as suas famílias. Existe uma
estratégia nacional, com prazos
e apoiada por legislação, para
fechar algumas das grandes
instituições de cuidados para as
crianças com deficiência e
transferir os recursos para a
educação geral e para os
serviços inclusivos baseados na
comunidade.
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Caixa 3: Dimensões e secções do Índice de Inclusão

DIMENSÃO A: Criar culturas inclusivas

Secção A.1: Criar a comunidade
Secção A. 2: Definir valores inclusivos
Esta dimensão cria segurança, aceitação, colaboração e estímulo na comunidade, onde todos são valorizados
como base para maiores realizações de todos. Desenvolve valores inclusivos partilhados que são transmitidos
aos novos funcionários, alunos, governantes e pais/prestadores de cuidados. Os princípios e os valores, na
cultura da escola inclusiva, orientam as decisões sobre políticas e práticas a cada momento nas salas de aula,
para que o desenvolvimento da escola se torne um processo contínuo.
DIMENSÃO B: Elaborar políticas inclusivas

Secção B.1: Desenvolver a escola para todos
Secção B.2: Organizar o apoio à diversidade
Esta dimensão garante que a inclusão esteja incluída em todos os planos da escola. As políticas incentivam a
participação dos alunos e do pessoal logo que se integrem na escola, chegam aos alunos da localidade e
diminuem as pressões da exclusão. As políticas envolvem estratégias claras de mudança. Presta-se apoio às
actividades que aumentam a capacidade de resposta da escola à diversidade dos alunos. Todos os tipos de
apoio são desenvolvidos de acordo com os princípios da inclusão e estão reunidos num único quadro.
DIMENSÃO C: Desenvolver práticas inclusivas

Secção C.1: Harmonizar a aprendizagem
Secção C.2: Angariar recursos
Esta dimensão desenvolve práticas de ensino que reflectem a cultura e as políticas inclusivas da escola. As
aulas são sensíveis à diversidade dos alunos. Os alunos são incentivados a participar activamente em todos os
aspectos da sua educação, que se baseia no seu conhecimento e na experiência fora da escola. Os funcionários
identificam recursos (materiais ou não) de cada um, dos alunos, dos pais/prestadores de cuidados e das
comunidades locais, que podem ser angariados para apoiar a aprendizagem e a participação.

Fonte: Booth, Tony e Mel Ainscow, ‘Index for Inclusion: developing learning and participation in schools’, Centre
for Studies on Inclusive Education, 2002.

Notas
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Pontos Chave:
• A Monitorização consiste no processo de acompanhamento das medidas tomadas, dos ganhos e das

despesas, dos produtos (tais como professores formados ou escolas construídas) e dos resultados (tais
como a experiência das crianças na escola).
• Os Sistemas de Informação sobre a Monitorização (SIM) devem recolher informação sustentável e em

tempo útil .
• Os SGIR são parte fundamental dos SIM que acompanham a educação inclusiva.

A monitorização envolve a recolha sistemática de informação para determinar se os projectos e os programas
estão a decorrer conforme planificado e se as indicações iniciais são as que estão a ter os resultados previstos.
Ela consiste em dois tipos de actividades: processos de monitorização e resultados da monitorização. Em termos
de processos, as acções que ocorrem são as planificadas? Em termos de resultados, estas acções têm o efeito
previsto?
A monitorização adequada requer a criação de um Sistema de Informação sobre a Monitorização que recolha,
armazene e faça a gestão dos dados em tempo útil e de forma sustentável . Isso exige uma agência
governamental líder, que tenha a tarefa específica de conceber e manter esse sistema. Também exige um
conjunto de indicadores específicos que correspondam aos objectivos estabelecidos no plano do governo sobre
como avançar para a inclusão. É importante recordar que o SIM eficaz não só recolhe informação, mas também a
disponibiliza prontamente às partes interessadas. Ao fazê-lo, responsabiliza os decisores políticos pelas suas
acções e alerta para possíveis constrangimentos.
7

A primeira fase da medição dos ganhos e da implementação (incluindo perdas) é ter uma ideia clara sobre os
objectivos do programa. Os indicadores SIM devem ser elaborados com base nesses objectivos e exigem que a
agência reporte sobre as acções e as despesas. O Nível 2 da MdRSE apresenta a metodologia para esse efeito no
que diz respeito às actividades do UNICEF, mas contando que o governo tenha um SIM eficaz. Se não tiver, então
é importante apoiar o Governo na criação e manutenção desse sistema.
Por exemplo, se o objectivo for que os professores tenham acesso aos centros de recursos, que podem prestar
apoio contínuo à educação inclusiva, então quantos professores receberam formação em exercício sobre
inclusão? Quantos centros de recursos foram criados? Que percentagem de professores tem acesso regular a
esses centros? Quais foram os materiais adquiridos e quanto custaram? E a que taxa estão a ser desembolsados
os fundos? Além disso, com base nas dotações orçamentais, nas despesas e nos resultados medidos, o prazo
previsto para a conclusão é consistente com os objectivos estabelecidos?
É importante que estes dados sejam recolhidos de forma sustentável. Portanto, a recolha de dados deve basearse nos sistemas de informação administrativa existentes. Na educação, os SGIE, que consistem nos censos
escolares anuais, estão no centro destes sistemas e, portanto, devem ser utilizados da forma mais viável possível
para acompanhar este tipo de informação das escolas e das crianças que as frequentam. Segundo a Brochura 6,
o UNICEF elaborou um guia sobre como incluir informação relevante sobre deficiência e inclusão no SGIE, que
está actualmente em fase de testes na Etiópia e na Tanzânia.
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Os SGIE não recolhem informação sobre o orçamento, ela é recolhida pelos ministérios da educação que têm
sistemas separados para o efeito. A informação deve incluir, pelo menos, os relatórios das actividades semestrais
e devem ser criadas rubricas no orçamento de forma a que as despesas previstas tornem o sistema de ensino
mais inclusivo e mais fácil de acompanhar.
O acompanhamento das acções políticas é simples. Já foi aprovada a lei que estabelece que todas as crianças
têm direito à educação? Já foi adoptada a estratégia nacional de inclusão? O currículo nacional foi reformulado
para permitir maior flexibilidade na sala de aula? Estas perguntas podem ser respondidas através da pesquisa
bibliográfica dos relatórios do governo. No entanto, nem a pesquisa bibliográfica nem os SGIE acompanham a
experiência real na sala de aula. O currículo pode ter sido reformulado para permitir maior flexibilidade, mas será
que essa flexibilidade está a ser utilizada na sala de aula? Realizar essa avaliação de forma contínua e frequente é
muito difícil através da recolha regular de dados administrativos. No entanto, a recolha de dados qualitativos
(seleccionados) pode ser utilizada para detectar possíveis constrangimentos. Estes constrangimentos podem
então ser superados, alterando as políticas ou a sua implementação. No entanto, para que isso ocorra, o momento
da recolha de dados qualitativos deve ser determinado com base em como poderá alimentar melhor a tomada de
decisões políticas e os processos de orçamentação no país.

O principal resultado da educação inclusiva é a participação das crianças na escola. Os SGIE são o principal
mecanismo que o sistema de educação utiliza para realizar esta monitorização. O censo anual dos SGIE da escola
recolhe normalmente informação sobre o número de alunos matriculados e transitados, de reprovações, de
abandono escolar e de transferências. Segundo a Brochura 6, o UNICEF elaborou um guia para incluir informação
sobre as crianças com deficiência nas escolas, que está actualmente na sua fase de testes na Etiópia e na
Tanzânia.
A informação sobre a experiência escolar das crianças deve estar desagregada por características que possam
ter impacto na sua frequência ou no seu sucesso na escola. Estas incluem idade, sexo, estado da deficiência, etnia,
falante de língua minoritária, ou outros factores que, dentro do contexto do país, sejam considerados como tendo
impacto na experiência escolar.
No entanto, as CFDE não são captadas pelos SGIE. Portanto, embora dados como taxas de abandono escolar e
de reprovações possam monitorizar o número de crianças em risco de abandono escolar, eles não captam o total
de crianças que não recebe educação. Portanto, fontes de dados administrativos adicionais, tais como relatórios
sobre o número de crianças em instituições ou sobre o número de crianças detidas por vadiagem, devem
também ser utilizados. A análise de quais os dados administrativos sobre as crianças podem estar relacionados
com a sua frequência escolar deve ser realizada, para identificar as fontes de dados no país, a sua qualidade e as
lacunas de dados. Isto é explicado mais detalhadamente no manual sobre a realização do estudo das CFDE.
Criar um sistema que possa monitorizar o número de crianças fora da escola, numa base contínua, especialmente
desagregadas por características, pode não ser possível, mas esforços devem ser empreendidos para tirar o
máximo proveito da recolha de dados administrativos em curso e para ajustar os sistemas de modo a poderem
tornar os dados mais úteis. A análise completa das CFDE pode ser realizada com mais frequência através do
processo de avaliação referido em seguida.
As ferramentas acima mencionadas para caracterizar a inclusão do sistema de ensino podem também servir de
base ao índice a ser utilizado para acompanhar a inclusão geral do sistema. A Caixa 4 apresenta o método para o
fazer utilizando a ferramenta do UNICEF. A combinação da pontuação das categorias proposta na Brochura 3
(apresentadas acima) num único índice pode ser realizada de forma semelhante, mas os analistas terão
esclarecer o peso que eles dão a cada aspecto do sistema. No primeiro sistema, na Caixa 1, o pressuposto é que
cada domínio (legislação e políticas, ambiente físico, etc.) tem a mesma importância. Se for considerado o
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mesmo pressuposto para os nove factores do sistema na Caixa 2, o total pode ser calculado de forma
correspondente. Se não for considerado o mesmo pressuposto, então deve-se criar o sistema de ponderação.
Tal como acontece com as outras questões abordadas nesta última brochura, é importante considerar que os
sistemas de monitorização tendem a reduzir a lente através da qual podemos medir o progresso e/ou sucesso.
Embora a monitorização seja extremamente importante, também é importante considerar que a monitorização da
educação por si só não permite medir o cumprimento dos direitos das crianças. A contagem, a medição e a
recolha de dados sobre as crianças que frequentam e participam na escola apresenta um quadro incompleto das
crianças, porque incide apenas nas crianças que frequentam a escola (ou que foram identificadas como CFDE ou
como crianças em risco de ficar fora da escola). A monitorização dos processos e dos resultados pode, por vezes,
apresentar os indícios necessários para identificar os alunos que estão completamente invisíveis no sistema de
ensino. No entanto, o enfoque real e orientado na monitorização das crianças noutros sectores (e.g, serviços de
saúde, de protecção, de intervenção na primeira infância, de protecção social e de migração, etc.) e a sua
referência transversal com a monitorização na educação são fundamentais para garantir que TODAS as crianças
sejam contadas e contabilizadas.

Para mais informação consultar:
• Lopez-Acevedo, G. P. Krause, and K. Mackay (eds.), Building Better Policies: The Nuts and Bolts of Monitoring

and Evaluation Systems, The World Bank, 2012.
• UIS’s Global Report on Out of School Children encontra-se em http://www.uis.unesco.org/ Education/Pages/
oosci-global-report.aspx.
• UIS, Manual on conducting an OOSC study, data.uis.unesco.org.
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Caixa 4: Orientação para a Elaboração do Índice para Relatório Qualitativo sobre a Inclusão,
Baseada nos Critérios do UNICEF
A classificação dos componentes do sistema de educação do país varia num continuum cuja pontuação mais
baixa corresponde a ‘Fraca (ou 1)’ e a mais alta corresponde a ‘Boa Qualidade (ou 4)’. A pontuação do país para
um determinado domínio obtém-se através de:
• Em primeiro lugar, atribuir pontuação a cada critério definido dentro do domínio. O ideal é que a pontuação
atribuída ao país com base num critério específico se baseie em evidências, embora o escritório do país
possa utilizar a ‘tomada de decisão’ para determinar o nível estimado do país com base no seu contexto
específico.
• Calcular a pontuação do domínio que corresponda à pontuação média dos critérios.
• Arredondar o valor em décimas para determinar o nível de classificação do país.
A tabela a seguir resume o método de cálculo para cada domínio.

Domínios

Boa Qualidade
(4 pontos)

Média
(3 pontos)

Questionável
(2 pontos)

Fraca
(1 ponto)

Pontos por
domínio

Domínio 1
Critério 1.1

4

Critério 1.2

4

Critério 1.3

(4+4+3)/3
=3.66
S1=4

3

Domínio 2
Critério 2.1

4

Critério 2.2

1

(4+1)/2
=2.5
S2=2

Domínio 3
Critério 3.1
Critério 3.2

3

(4+3)/2
=3.5

4

S3=3
Domínio 4
Critério 4.1

1

Critério 4.2

1

Critério 4.3

1

Critério 4.4

1
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A pontuação geral do indicador qualitativo específico obtém-se utilizando a média dos pontos do seu
domínio.

Domínios

Boa
(4 pontos)

Domínio 1

4

Média
(3 pontos)

Domínio 2
Domínio 3

Questionável
(2 pontos)

Fraca
(1 ponto)

2
3

Domínio 4
Média

1
Média = (4+2+3+1)/4 =2.50 (nível 2)
Observação: Usa-se a média arredondada para se determinar o nível

Notas
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Pontos Chave:
• As avaliações medem os resultados de longo prazo das políticas e dos programas e, portanto, envolvem

dados e análises mais detalhadas do que os da SIM.
• As avaliações requerem informação de base e um conjunto de grupos de comparação ou de controlo.
• Devido às despesas de concepção e implementação dos inquéritos, o melhor é, sempre que possível,

utilizar e adaptar as ferramentas existentes, tais como os IIMA.

As avaliações analisam o impacto das políticas e dos programas na realização dos seus objectivos. Realizam-se
com base num conjunto acordado de indicadores e de resultados explicitamente associado a esses objectivos. É
importante notar que estes indicadores não se baseiam em produtos como, por exemplo, o número de escolas
construídas, mas em resultados, tais como ter mais crianças que concluem o ensino secundário. Os produtos são
elementos utilizados na produção de resultados. Existe muita bibliografia sobre a concepção de avaliações
eficazes, podendo o trabalho de Lopez-Acevedo, G. P. Krause e K. Mackay (2012) ser utilizado como ponto de
partida, mas a presente secção destaca resumidamente alguns pontos chave sobre avaliações e menciona
possíveis fontes de dados para a avaliação das políticas e dos programas de educação inclusiva.

Uma vez que o objectivo da avaliação é observar o efeito do programa ou das políticas, são necessários dados de
base. Por outras palavras, é necessário um quadro de ‘antes’ e ‘depois’. Portanto, se os indicadores planificados se
basearem em dados que ainda não foram recolhidos, é importante que se recolham dados de basa em primeiro
lugar. Também significa avaliar a qualidade dos dados existentes. Por exemplo, se um objectivo for aumentar o
número de matrículas das crianças com deficiência então, mesmo que os dados sobre as crianças com
deficiência estejam já recolhidos, é importante avaliar se esses dados são de boa qualidade (ver Brochuras 2 e 4).
Se os dados de base forem de má qualidade terão pouca utilidade. E se se alterar a ordem da recolha de dados
entre estabelecer os dados de base e medir o impacto, então os dados de base não serão utilizáveis.
Consequentemente, o conjunto de indicadores, a definição dos dados e a metodologia de recolha de dados
devem estar concluídas antes de se tomarem medidas, para que a avaliação seja feita de forma adequada.
Em segundo lugar, as avaliações exigem um grupo de comparação ou controlo. Muitas coisas acontecem durante
a vida de um programa e se se observarem apenas os quadros de antes e após, então o impacto (ou a falta dele)
do programa pode ser equivocadamente atribuído a outro evento simultâneo. Portanto, se possível, é melhor
comparar os resultados entre as crianças afectadas e as não afectadas pelas políticas ou pelos programas.

A combinação de métodos de recolha de dados quantitativos e qualitativos é considerada a melhor abordagem
para as avaliações. Os dados quantitativos produzem medidas de resultados uniformes, facilmente comparáveis e
que podem ser reunidos em amostras representativas para caracterizar toda a população ou as várias
subpopulações. Podem também ser utilizados para analisar as correlações estatísticas entre os vários factores.
Os dados qualitativos podem explicar a dinâmica da situação, isto é, os processos subjacentes às correlações
verificadas nos dados quantitativos.
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A Caixa 5 apresenta exemplos de dados quantitativos e qualitativos que podem ser recolhidos para avaliar as
políticas de educação inclusiva.
A recolha de dados quantitativos é, em geral, muito mais dispendiosa e, pela sua natureza, envolve normalmente
um processo de selecção da amostra e uma concepção de inquérito mais complicados. Portanto, é importante
basear-se nos inquéritos existentes, que não só foram testados, e para os quais pode já existir uma base de
dados, mas que também estão associados a fontes de financiamento que os torna sustentáveis. Os dados dos
SGIE podem também ser utilizados para avaliar os resultados, mas, embora eles possam fornecer dados
extensos sobre as experiências das crianças na escola, não terá dados sobre as CFDE, nem terão muita
informação –excepto o local onde as crianças vivem - sobre as características da família da criança, que podem
ser co-determinantes importantes do sucesso das crianças na escola.
O IIMA é o exemplo principal de inquérito para medir os resultados da educação e analisar a sua correlação com
outros factores. Outros dois inquéritos implementados regularmente que podem disponibilizar informação sobre
a educação, mas mais detalhadamente sobre indicadores socioeconómicos ou saúde, são os IMPV e os IDS,
respectivamente. De facto, as equipas das agências internacionais que apoiam os IIMA, IDS e IMPV trabalham,
em geral, em conjunto, para harmonizar os indicadores através das suas ferramentas.
O IIMA foi definido em 1995 para medir o progresso rumo aos objectivos gerais do bem-estar da criança e é
apoiado pela equipa técnica da Sede do UNICEF. apresenta um conjunto padrão de ferramentas de inquérito que
pode ser adaptado para se enquadrar no contexto do país ou às preocupações do país. A ferramenta padrão IIMA
contém informação sobre a experiência educativa, bem como outros indicadores individuais e da família. O
módulo da deficiência melhorado para o IIMA será lançado em 2015. O módulo sobre o ambiente na escola está
actualmente a ser elaborado.
O IDS e o IMPV estão vocacionados para indicadores relacionados com o agregado familiar, mas enquanto o IDS
dá mais enfoque à saúde ,o IMPV dá mais enfoque à pobreza. No entanto, também recolhem informação sobre a
situação da educação das crianças no agregado familiar. Está actualmente a ser elaborado um modulo sobre
deficiência para o IDS. Existem exemplos de IMPV que incluem informação sobre a deficiência como, por
exemplo, o Inquérito aos Padrões de Vida do Agregado Familiar do Vietname de 2006. Mas, em geral, as
questões da deficiência nesses inquéritos não estão ainda viradas para as crianças, o que é importante, conforme
menciona a Brochura 4.

Caixa 5: Exemplos de Dados Quantitativos e Qualitativos para Monitorizar e Avaliar a
Inclusão
Dados Quantitativos

Dados Qualitativos

Número de CFDE desagregado por
características.

Atitudes, valores e normas sobre educação.

Percentagem anual de professores que
recebe formação em exercício sobre
inclusão.

Satisfação dos pais e das crianças com a
educação.
Qualidade da comunicação entre pais e
professores.

Percentagem de escolas com casas de
banho acessíveis.
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Para mais informação consultar:
• Lopez-Acevedo, G. P. Krause e K. Mackay (eds.), Building Better Policies: The Nuts and Bolts of Monitoring

and Evaluation Systems, The World Bank, 2012.
• Sítio da Internet da UNICEF, MICS em http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html.

Notas
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Pontos Chave:
• A Sérvia e a África do Sul são dois exemplos de países em desenvolvimento que definiram quadros,

incluindo indicadores, que podem ser utilizados para monitorizar e avaliar os seus esforços de promoção da
educação inclusiva.
• Estes sistemas baseiam-se nos objectivos específicos das reformas políticas e incluem indicadores para

aquisições, produtos e resultados.
• Ambos os quadros recomendam que os sistemas de dados devem ser avaliados quanto à sua

disponibilidade e qualidade, como base para o desenvolvimento de um sistema de informação bem
coordenado, transparente e oportuno, que pode monitorizar e avaliar as práticas educativas e as reformas,
de forma adequada.

Apesar das reformas realizadas em várias áreas da educação, a questão da monitorização da educação na Sérvia
continua a ser a área da reforma conceptual, institucional e legal menos bem definida. A falta de um sistema de
funcionamento bem definido tem contribuído para a multiplicação de actividades de monitorização mal
coordenadas e, consequentemente, de diferentes análises e conclusões. Embora quase todas as instituições
estejam a recolher os seus dados, não existe um sistema harmonizado que possa produzir um quadro coerente
do estado da educação a nível nacional ou local.
A educação inclusiva foi introduzida sem quadro de referência, resultados previstos e indicadores definidos.
Porque a Sérvia não tem um único sistema de informação sobre a educação, não é possível ter dados
desagregados ao nível do aluno, ou acompanhar o progresso realizado através de variáveis de base, o que é
particularmente relevante para a monitorização dos grupos vulneráveis. As funções e responsabilidades da
monitorização da educação inclusiva não estão definidas.
A introdução da educação inclusiva na Sérvia foi seguida de várias tentativas para monitorizar o seu progresso e
eventual impacto. Contudo, estas foram fragmentadas e, em grande parte, baseados nos diferentes projectos,
utilizando diferentes metodologias e não permitindo a agregação de dados. Além disso, sem referências nacionais
claramente definidas ou resultados previstos, não foi possível avaliar estrategicamente o progresso alcançado ou
identificar áreas importantes, necessitadas de atenção programática.
Devido a isto, a Sérvia empreendeu um grande esforço para elaborar o quadro de monitorização da educação
inclusiva, que se iniciou com a pesquisa bibliográficas das leis e das políticas relacionadas com a educação
inclusiva, bem como com a análise do sistema de informação da monitorização existente no país, com enfoque
na medida em que ele pode ser utilizado para produzir indicadores da inclusão.
O quadro institucional de monitorização da educação na Sérvia inclui serviços de inspecção, supervisão
pedagógica, avaliações externas do desempenho da escola, autoavaliações da escola, instituições académicas e
uma base de dados nacional produzida pelo SGIE nacional.

27

Webinar 14 – Brochura Técnica Auxiliar
Como resultado, foi elaborado o quadro de monitorização da educação inclusiva- que abrange a monitorização
dos níveis L3 e L4-com base na legislação da Sérvia que rege a educação inclusiva. O quadro consiste em
indicadores para os níveis da escola, municipal e nacional, que estão em grande medida correlacionados e que
permitem o fluxo de informação nos dois sentidos (da base ao topo e do topo à base). O quadro, incluindo os
seus indicadores, baseou-se na análise de vários sistemas de países desenvolvidos, analisados no relatório. Cada
nível do quadro tem um conjunto de aquisições, processos e indicadores de produtos e de resultados concebidos
para responder a questões específicas que, tanto o nível nacional, como municipal ou da escola, devem
responder, para que se possam realizar acções políticas. O relatório discute também um conjunto mínimo de
indicadores necessários, bem como o conjunto ideal, mais alargado. Estes são demasiado numerosos para se
analisarem aqui, mas estão disponíveis no relatório citado na bibliografia. Os indicadores do quadro têm anexadas
ferramentas breves que podem ajudar a determinar empiricamente o nível de presença ou de desenvolvimento
dos indicadores. Para a maior parte dos indicadores, as ferramentas são concebidas para vários beneficiários (e.g.,
questionários para escolas, professores, pais de crianças dos grupos vulneráveis, alunos, bem como protocolos de
observação e listas de verificação). As ferramentas estão formuladas e organizadas de modo a serem utilizadas
pelos funcionários da educação, sem necessidade de formação especial (professores, directores, psicólogos da
escola/pedagogos, etc.), bem como por investigadores e especialistas mais ambiciosas e exigentes. Deste modo,
torna-se possível obter a opinião de uma única parte interessada (e.g., professores ou pais) sobre várias áreas,
comparar várias opiniões de diferentes partes interessadas sobre um número mais reduzido de questões chave
(e.g., a qualidade do plano educativo individual), ou fazer combinações conforme o desejado ou necessário.
O subconjunto de ferramentas previsto para escolas e professores e relacionado com os indicadores do processo
está formulado de modo a servir simultaneamente como um modelo bem-elaborado de educação inclusiva. Ao
fazê-lo, além de disponibilizar uma base detalhada para a avaliação da educação inclusiva, as ferramentas
desempenham também um papel instrutivo. Segundo os psicólogos, estas ferramentas abrangem
comportamentos considerados como a Zona de Desenvolvimento Proximal do sistema.

Figura 1: Níveis e domínios da monitorização
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O novo sistema de indicadores não pode ser implementado de um dia para o outro, pelo que relatório discute
como o quadro de monitorização existente pode ser utilizado durante a transição para o futuro. Neste momento, a
informação disponível deve ser utilizada para se realizar a autoavaliação em cada um dos três níveis - nacional,
municipal e da escola. Onde for possível introduzir os novos indicadores, eles devem ser utilizados. Além disso,
se os novos indicadores exigirem apenas pequenas alterações ao sistema actual, essas alterações devem ser
realizadas. E, finalmente, ao se realizar a avaliação devem-se abordar explicitamente as questões de inclusão e
identificar onde o actual sistema de indicadores é insuficiente. É necessário um plano de longo prazo para
desenvolver a capacidade de reproduzir o conjunto completo de indicadores.
O relatório afirma a importância de designar pessoas (ou unidades) chave para coordenar a recolha, o
processamento e a divulgação dos dados, e para garantir que exista formação adequada. Além disso, é
importante que os utilizadores aceitem, compreendam e assumam a responsabilidade pela recolha de dados.

Em 2008, o Programa de Cuidados e Apoio ao Ensino e Aprendizagem (Care and Support for Teaching and
Learning - CSTL), iniciado pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, foi estabelecido para
desenvolver um modelo de educação inclusiva que aborda uma ampla gama de necessidades das crianças
vulneráveis. A África do Sul adaptou o CSTL e avançou para a reforma do seu sistema para ser mais inclusivo .
Em 2010, o Departamento do Ensino Básico da África do Sul elaborou um extenso conjunto de orientações para
as escolas inclusivas. Este inclui prestar atenção a:
8

• Desenvolvimento da escola, incluindo o papel da equipa de gestão.
• O desenvolvimento dos professores, incluíndo formação, serviços de apoio, práticas na sala de aula e apoio ao
comportamento.
• Parcerias, incluindo a colaboração na comunidade entre educadores, alunos e pais, mas também entre as
escolas.
• Currículo e necessidade de avaliar a aprendizagem.
• Recursos físicos e materiais, bem como acessibilidade.
O Quadro de Monitorização, Avaliação e Informação (MAI) foi elaborado para informar o Governo sobre a
implementação do CSTL e para ajudar no desenvolvimento e implementação dos seus princípios no sistema de
educação, mais alargado, da África do Sul. Como na Sérvia, esta implementação iniciou-se com a pesquisa
bibliográfica das leis e políticas e com o mapeamento e avaliação das fontes de dados existentes, bem como das
aquisições, das actividades, dos produtos e dos resultados do programa.
9

Estes serviram de base ao conjunto de indicadores. Os princípios que sustentam a elaboração destes indicadores
constam da Caixa 6. Os indicadores dividem-se nas seguintes categorias:
• Resultados a nível de impacto, tais como taxas de matrícula e de abandono escolar e percentagem de alunos
que cumpre determinadas normas.
• Apoio Nutricional.
• Promoção de Saúde.
• Segurança e Protecção.
• Apoio Psicossocial.
• Apoio Curricular.
• Apoio Co-curricular.
• Infraestruturas, Água e Saneamento.
• Apoio Material.
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Caixa 6: Princípios que informam o desenvolvimento de indicadores

Princípios

Resposta

Relevância:

O indicador está associado logicamente às áreas do
programa e às suas prioridades. O indicador deve
acrescentar valor à compreensão dos efeitos do
programa, da dimensão e do âmbito da prestação de
serviços.

O indicador é necessário e útil.

Competência técnica.

O indicador é viável e válido. Os dados recolhidos
devem poder ser desagregados em vários níveis.
Embora grande parte dos dados seja recolhida de
diferentes partes sistema de educação, deve ser
possível desagregá-los, para comparar as escolas
piloto do CSTL com a população escolar geral.

Viabilidade:

O indicador faz parte do relatório de rotina do
departamento competente e existem sistemas de
recolha, análise e informação de/sobre os dados. A
informação sobre os dados não está associada a um
projecto específico, mas faz parte das prioridades
nacionais estratégicas para garantir que sejam criadas
condições que facilitem o ensino e a aprendizagem
eficazes. Existem sistemas de recolha de dados e a
recolha de dados está integrada nas práticas de
informação estabelecidas.

É possível recolher e analisar os dados.

Indicador definido.

Tabelas com especificação detalhada dos indicadores
acompanharão o quadro MAI. As definições serão
extraídas das utilizadas nos estudos existentes e dos
relatórios de rotina dos departamentos do governo,
para garantir consistência entre as estruturas dos
relatórios.

Indicador testado no campo ou utilizado na prática.

Sempre que possível, os indicadores que reflectem o
quadro CSTL fazem parte dos relatórios de rotina do
DEB (Departamento de Ensino Básico) ou de outro
departamento do governo. Os indicadores que não
são baseiados nas normas informadas pelo governo
são extraídos de estudos de investigação credíveis e
estabelecidos.

Utilização de várias fontes de dados.

Se existir mais de uma fonte de dados para o mesmo
indicador, as fontes e os dados de base devem estão
incluídos no quadro de melhoria da compreensão do
fenómeno específico.

República da África do Sul, Departamento do Ensino Básico, ‘Care and Support for Teaching and Learning
Program: Monitoring, Evaluation and Reporting Framework,’ Versão 8, Dezembro 2013.

Novamente, a lista de indicadores completa é demasiado extensa para se incluir na presente brochura, mas o
Anexo contém uma lista de verificação breve da inclusão da África do Sul. Conforme o relatório afirma
claramente, não é um fim em si, mas uma forma de apresentar evidências para melhorar as tomadas de decisão.
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Portanto, o processo deve ser estabelecido por todas as partes interessadas para informar regularmente, com
transparência e em tempo útil, de modo a poder contribuir para a gestão contínua e para a planificação das
políticas.

Para mais informação consultar:
• Monitoring Framework for Inclusive Education in Serbia, 2014, encontra-se em http://www.unicef.rs/files/
Okvir-za-pracenje-inkluzivnog-obrazovanja-u-Srbiji-eng.pdf.
• República da África do Sul, Departamento do Ensino Básico, ‘Care and Support for Teaching and Learning

Program: Monitoring, Evaluation and Reporting Framework’, Versão 8, Dezembro 2013.
• República da África do Sul, Departamento do Ensino Básico, ‘Guidelines for Full-service/Inclusive Schools:

Education White Paper 6, Special Needs Education, Building an Inclusive Education and Training System’,
2010.

Notas
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Reformas políticas bem-sucedidas exigem um bom processo de planificação, monitorização e avaliação das
políticas. Em termos de educação inclusiva, a análise da situação que combina pesquisa bibliográfica das políticas
e da legislação com dados quantitativos e qualitativos pode revelar quais são as barreiras e os constrangimentos
para as crianças fora da escola. A presente brochura analisa as questões fundamentais que devem ser incluídas
nesse estudo, incluindo a elaboração de indicadores. Este pode ser utilizado para formular políticas, definir
prioridades e estabelecer objectivos realistas e significativos. O sistema de monitorização pode identificar até que
ponto o país avança no percurso para a implementação das suas políticas e, em seguida, a avaliação bem
concebida pode medir o seu impacto. Além disso, a avaliação bem concebida pode servir de base para a próxima
análise da situação, necessária para delinear as próximas fases do percurso para a inclusão plena.

Notas
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Opcional (A/RES/61/106) foram
aprovados em 13 de Dezembro de 2006, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e foram abertos à
assinatura em 30 de Março de 2007. A Convenção teve 82 signatários, o Protocolo Opcional teve 44 signatários
e uma ratificação da Convenção. Este é o maior número de signatários da história de uma Convenção das
Nações Unidas no seu dia de abertura. É o primeiro tratado abrangente sobre direitos humanos do século 21 e é a
primeira convenção sobre direitos humanos a ser aberta à assinatura das organizações de integração regional. A
Convenção entrou em vigor em 3 de Maio de 2008 . Para mais informação consulte: http://www.un.org/
disabilities/.
10

Deficiência é o resultado da interacção entre a incapacidade física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo
e as várias barreiras no ambiente que podem dificultar a participação plena e efectiva de uma pessoa na
sociedade, em igualdade de condições dos outros.
Educação Inclusiva (EI) é “o processo de abordagem e de resposta às diferentes necessidades de todos os
alunos, através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades, e da redução da
exclusão na e da educação. Envolve mudanças e alterações nos conteúdos, nas abordagens, nas estruturas e nas
estratégias, com a visão comum que abrange todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção de que é
responsabilidade do Estado educar todas as crianças” .
11

Grupo de Washington da Estatística naDeficiência foi criado pela Comissão de Estatística das Nações Unidas
para elaborar recomendações a fim de melhorar as medidas da deficiência internacionalmente comparáveis para
a monitorização e avaliação. A organização está aberta aos institutos nacionais de estatística de todos os países
membros das Nações Unidas. A Comissão de Estatística das Nações Unidas deu aos seus grupos o nome da
cidade onde se reuniu pela primeira vez, daí o nome Grupo de Washington. O seu sítio da Internet é http://
www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm.
Inclusão é o reconhecimento da necessidade de transformar as culturas, as políticas e as práticas na escola, para
acomodar as diferentes necessidades individuais dos alunos, e a obrigação de remover as barreiras que
impedem essa possibilidade.
Sistemas de Gestão da Informação na Educação. Os SGIE consistem num processo de recolha, agregação e
informação de dados baseados na escola. Incluem formulários de recolha de dados e sistemas de distribuição e
recolha desses formulários, o método de introdução desses dados por via electrónica, a criação de indicadores ao
nível da escola, distrital e nacional e, finalmente, um conjunto de relatórios padronizados que utilizam os dados
que mantêm a consistência ao longo do tempo, para acompanhar o desempenho do sistema de educação.
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Booth, Tony and Mel Ainscow, Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, Centre for
Studies on Inclusive Education.
Evans, Peter, A manual for gathering prevalence data on children who are out of school and on children with impairments and disabilities in developing countries, Global Partnership for Education, 2013.
Lopez-Acevedo, G. P. Krause, and K. Mackay (eds.), Building Better Policies: The Nuts and Bolts of Monitoring and

Evaluation Systems, The World Bank, 2012.
Monitoring Framework for Inclusive Education in Serbia, 2014 em http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wpcontent/
uploads/2014/11/Okvir-za-pracenje-inkluzivnog-obrazovanja-u-Srbiji-eng.pdf.
Republic of South Africa, Department of Basic Education, ‘Care and Support for Teaching and Learning Program:
Monitoring, Evaluation and Reporting Framework’, Versão 8, Dezembro 2013.
Republic of South Africa, Department of Basic Education, ‘Guidelines for Full-service/Inclusive Schools’, 2010.
Thomas, M. and N. Burnett, ‘Chapter 4: Financing needs for out-of-school children’, in UNICEF, Fixing the Broken

Promise of Education for All: Findings from the Global Initiative on Out-of-School Children, 2015.
UNICEF, ‘Monitoring Results for Equity System: Note on Tools and Activities supporting MdRSE in Education Sectors,’ 2015.
UNICEF, ‘Togo: Summary of Results: Achieving Equity in Practice’, 2015.
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Lista de verificação da escola: A escola segue os princípios de inclusão?
A escola é um centro inclusivo de aprendizagem, de cuidados e de apoio à:

1.

Gestão e administração da escola
1.1 Políticas e documentos: A escola (pessoal, SGB e alunos quando aplicável) tem acesso aos documentos
políticos fundamentais:

Documentos obrigatórios para as escolas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16

Não

Observações

Sim

Não

Observações

Constituição da A S
Lei 84 das Escolas da África do Sul de 1996
Lei 27 da Política Nacional da Educação de 1996
Lei 38 da Criança de 2005 (alterada pela Lei 41 da Criança de
2007)
Livro Branco 6 da Educação
Currículo Nacional
Lei 76 do Emprego do Educador de 1998
Normas e Padrões para Educadores
Um guia de recursos para ajudar as escolas a elaborar o Plano
de Desenvolvimento da Escola
Elaborar o plano do HIV/SIDA para a sua escola
Política Nacional do HIV/SIDA
Medidas de prevenção e gestão da gravidez da aluna
Política de Educação: Propinas Escolares
Política Nacional dos Uniformes Escolares

Documentos específicos sobre direitos da Criança:
15

Sim

Além de 1, 4, 5, 12, 13 e 14:
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança,
1989
Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança

1.2 Estruturas da Escola/Distrito: A escola/distrito tem as seguintes estruturas de funcionamento
plenamente estabelecidas:
Sim
1

SMT (pode ser combinada com a ILIST/SBST): com as
suas subcomissões

2

ILST/SBST com as 3 comissões especializadas
especialmente, a comissão portfólio de apoio ao aluno
(LSPC)

Não

Evidências
Nomes expostos no quadro de
avisos; actas de reuniões da ILST/
SBST
Nomes no quadro de avisos; actas
de reuniões da ILST/SBST
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3

Direcção da Escola: com as suas subcomissões

4

Estruturas representantes dos Alunos (RCL, clubes Soul
Buddyz, etc.)
Comunidades de aprendizagem profissional (PLC) dos
professores, criadas e a funcionar

5

2.

Nomes estão nos arquivos do
director
Nomes registados e expostos no
quadro de avisos
Professores reúnem-se
regularmente para discutir formas
de melhorar a prática e as
condições da escola

Funcionalidade da Escola
2.1

Funcionalidade da SMT/ILST/SBST/SGB: A escola implementa conforme se segue:
Sim

1
2
3

ILST/SBST com 3 comissões especializadas especialmente
a comissão de apoio ao aluno

4

Direcção da Escola: com as suas subcomissões (p.e.,
Finanças, etc.)
Estruturas representantes dos alunos (RCLs, clubes Soul
Buddyz, etc.)

5

2.2

2

Agendas e actas das reuniões
arquivadas e disponíveis
mediante pedido
Nomes no quadro de avisos;
actas das reuniões; participação
reg. nas reuniões
Nomes no arquivo do gabinete
do director; actas das reuniões
Nomes no arquivo com o
director e no quadro de avisos

Práticas no Distrito/Escola/Sala de Aula:

Os educadores rastreiam, identificam e registam os nomes
dos alunos que enfrentam barreiras
Os educadores superam as barreiras através de medidas de
apoio na sala de aula, conforme necessário

3

Os educadores encaminham as barreiras graves à ILST/
SBST (LSPC) e LSE

4

Os educadores e a ILST/SBST/LSE estão a elaborar ISP
para os alunos que enfrentam barreiras
A ILST/SBST colaboram com os parceiros da DBST e
multissectoriais, na angariação de apoio para os alunos que
necessitam de apoio adicional

5

6

A ILST/SBST, a escola e a DBST mantêm registos exactos
dos alunos vulneráveis e do apoio prestado

7

A escola convoca os pais e os prestadores de cuidados
regularmente, para discutir o progresso e as necessidades
de apoio dos alunos

8

A escola trabalha com o SGB para ajudar e apoiar as
crianças vulneráveis e as suas famílias para acederem ao
seu direito aos serviços dos responsáveis (departamentos
do governo e a outros prestadores de serviços)

9

Os educadores planificam as aulas e cumprem o currículo
considerando diferentes tipos de aprendizagem,
capacidades e contextos dos alunos
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Evidências
Planos da escola com o director

Sim
1

Não

Planos de Desenvolvimento da Escola são elaborados em
colaboração e incluem planos de cuidados e de apoio para
as crianças
ILST/SBST reúne mensalmente para discutir o apoio para os
alunos identificados que enfrentam barreiras

Não

Evidências
Perfil dos alunos completo,
disponível para cada aluno
Registo da vulnerabilidade
disponível para apresentar os
alunos que enfrentam barreiras
Formulários de ISP em fase de
conclusão para os alunos que
necessita de apoio
ISP concluídos para os alunos
disponíveis mediante pedido
A DBST mantém registos dos
alunos vulneráveis e trabalha
com parceiros para aceder ao
apoio
Registos de vulnerabilidade com
casos acompanhados
disponíveis mediante pedido
Aviso de reuniões; agendas;
registos da participação dos
pais; registos de eventos e dias
de prestação de serviços
Registos de Jamborees e de
eventos de dia de prestação de
serviços disponíveis mediante
pedido; Registos dos
departamentos do governo de
casos encaminhados e tratados;
de crianças que recebem
serviços
Planos de aula dos educadores;
cadernos de exercícios dos
alunos; registos da avaliação;
crianças que enfrentam
barreiras específicas recebem a
atenção necessária
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10

A escola cria oportunidades para as crianças, os seus pais e
prestadores de cuidados participarem nos assuntos da escola

11

Os educadores utilizam medidas disciplinares positivas para
lidar com os pequenos delitos dos alunos, criando um
ambiente de aprendizagem positivo
Os educadores estão atentos aos casos de abuso e
comunicam os casos imediatamente

12

13

A escola aumenta a sensibilidade para com os direitos
através de eventos comemorativos que destacam os direitos
das crianças

14

Orçamentos das escolas para cuidados e apoio de crianças
vulneráveis
Programa de alimentação da escola é executado de forma
eficaz

15

3.

Dias abertos na escola; reuniões
da escola; reuniões do SGB agendas, decisões tomadas
colectivamente; raparigas
assumem liderança nas
actividades (maior participação)
Não existem reclamações de
castigos físicos; crianças felizes
para assistirem às aulas
Casos de abuso denunciados e
combatidos; medidas específicas
em vigor para proteger as
raparigas
Número de eventos realizados;
registos de presença dos
participantes; participação activa
das estruturas (ILST/SBST, RCL,
SGB)
Orçamentos e contabilidade da
escola
Relatórios sobre o programa de
alimentação

Ambiente da escola mais amplo, incluindo os aspectos gerais da funcionalidade
Sim

1

Infraestruturas da escola (edifícios, instalações, etc.) atendem
as crianças de todas as idades, sexo e capacidades físicas

2

A escola é preservada e mantida arrumada e limpa com a
ajuda dos funcionários da escola, das crianças e dos pais/
comunidade
A escola tem muro e medidas de segurança para proteger as
crianças contra danos

3
4

A comunidade vizinha da escola (incluindo as empresas)
conhece os direitos das crianças e as suas responsabilidades
em termos de protecção da criança

5
6

Existe uma horta a florescer na escola que complementa o
programa de alimentação e é utilizada como ferramenta para
educar as crianças (crianças ajudam a manter a horta)
A escola inicia e termina a horas

7

Existem educadores competentes para todas as turmas

8

As turmas têm tamanho razoável e não estão superlotadas

9

Os professores realizam profissionalmente o seu trabalho,
são pontuais, preparam as aulas e têm conduta normal (sem
abuso de substâncias)
O director e administrador da escola apoiam activamente o
cumprimento dos direitos das crianças

10

Nota:
ILST/SBST:
SMT:
SGB:
DBST:
RCL:

Não

Evidências
A escola tem rampas para
crianças com deficiência,
abastecimento de água,
saneamento adequado às
necessidades de todas as idades;
privacidade para as raparigas
Sinais visíveis de escola limpa;
escolas são limpas diariamente
A escola tem muro e guardas de
segurança; professores de
serviço durante os intervalos
Eventos de advocacia realizados;
registos das reuniões da escola
disponíveis; comunidades
vizinhas da escola apoiam a
escola nos cuidados e no apoio
às crianças
Horta da escola a florescer;
participação visível das crianças e
da comunidade
Registos da escola; ordem visível
durante o dia na escola
Crianças participam nas aulas de
forma produtiva; as crianças
gostam de assistir às aulas
A sala de aula tem espaço
suficiente para os alunos
Ordem geral durante as sessões
da escola
Liderança forte evidente nas
escolas

Equipa de apoio a nível institucional/equipa de apoio baseada na escola
Equipa de gestão da escola
Órgão de gestão da escola
Equipa de apoio baseada no distrito
Conselho representante dos alunos
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1.

Thomas, M. e N. Burnett, ‘Chapter 4: Financing needs for out-of-school children,’ in UNICEF, Fixing the Broken Promise of
Education for All: Findings from the Global Initiative on Out-of-School Children, 2015.

2.

Exemplo deste tipo de auditoria utilizado no Reino Unido encontra-se em http://www.accessaudits.com/wp-content/
uploads/2014/06/FREE-SCHOOL-ACCESS-AUDIT-CHECKLIST.pdf.

3.

Tony Booth e Mel Ainscow, Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, Centre for Studies on Inclusive Education.

4.

Sítio da Internet do UNICEF para MICS encontra-se em http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html.

5.

Evans, Peter, A manual for gathering prevalence data on children who are out of school and on children with impairments
and disabilities in developing countries, Global Partnership for Education, 2013.

6.

Conforme se explica mais tarde na secção de monitorização, o método pode ser usada para resumir o estado da inclusão
num único índice.

7.

Lopez-Acevedo, G. P. Krause e K. Mackay (eds.), Building Better Policies: The Nuts and Bolts of Monitoring and Evaluation
Systems, The World Bank, 2012.

8.

Republic of South Africa, Department of Basic Education, ’Guidelines for Full-service/Inclusive Schools: Education White
Paper 6, Special Needs Education, Building an Inclusive Education and Training System‘, 2010.

9.

Ibid.

10.

United Nations, http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=150 [acedido a 3 Agosto 2014].

11.

UNESCO (2005) Guidelines for Inclusion: ensuring access to education for all, Paris.
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