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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e os seus parceiros
a incluir informação relevante para a monitorização e avaliação da inclusão dos sistemas de ensino e dos
resultados dos alunos com deficiência usando Sistemas de Gestão de Informação da Educação (EMISs).

A presente brochura apresenta o seguinte:
• A necessidade de indicadores da deficiência.
• A função dos SGIE na recolha desses indicadores.
• Uma visão geral dos tipos de dados que constam nos SGIE
• Recomendações sobre como incluir os dados das crianças com deficiência e da inclusão nos sistemas de

ensino e nos SGIE.

Para orientação mais detalhada sobre a programação da educação inclusiva, por favor, analisar as seguintes
brochuras incluídas na presente série:
1.

Conceber 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 sobre a Deficiência da Criança

5.

Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola

6.

EMIS e a Criança com Deficiência (presente brochura)

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 - Físico, Informação e Comunicação
11. Acesso à Escola e ao Ambiente de Aprendizagem II - Concepção Universal da Aprendizagem
12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos Centrados na Criança
13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva
14. Planificação, Monitoria e Avaliação

Do presente documento constam caixas que resumem os pontos chave de cada secção, estudos de caso e
recomendações para leituras adicionais. As palavras chave do texto estão destacadas a negrito e incluídas no
glossário disponível 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 6
– 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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CDPD

IIMA

Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência
Education Management Information Systems / Sistemas de Gestão de Informação da
Educação
Multiple Indicator Cluster Survey / Inquérito de Indicadores Múltiplos Agregrados

ICFE

Out-of-School Children Initiative / Iniciativa Crianças Fora da Escola

OUN

United Nations / Organização das Nações Unidas

UNESCO
UNICEF

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization / Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas Para a Infância

WASH

Water, Sanitation and Hygiene / Água, Saneamento e Higiene

WG

Washington Group on Disability Statistics / Grupo de Washington da Estatística na
Deficiência

SGIE
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A educação é a porta de entrada para a participação plena na sociedade: de ser capaz de garantir a subsistência e
de aproveitar as oportunidades que a sociedade oferece. Por isso, a educação é um direito humano. Mas é mais
do que isso: ela é também um elemento fundamental para o desenvolvimento económico e social. Por estes
motivos, o ensino primário universal está no cerne das declarações dos direitos humanos e dos quadros de
desenvolvimento económico.
Garantir a educação a todas as crianças é importante para as crianças com deficiência, que são frequentemente
estigmatizadas ou excluídas. De facto, a frequência escolar é uma forma importante para que as crianças com
deficiência possam desfazer os equívocos que servem de barreiras à sua inclusão em qualquer lugar. Para
elaborar e implementar políticas que promovam a inclusão, bem como monitorar a sua eficácia, são necessários
dados. Os sistemas de gestão de informação da educação são fundamentais para obter dados de forma oportuna
e fiável.

Um país não pode agir de forma eficiente e eficaz para melhorar a educação das crianças com deficiência se não
tiver dados relevantes e de alta qualidade. A planificação de serviços baseados em evidências é dificultada por
não se saber quantas crianças com deficiência estão no sistema de ensino ou qual o tipo e nível da deficiência
que têm. Os padrões de prevalência podem variar geograficamente. E, portanto, também a natureza e dimensão
das barreiras impedem que as crianças com deficiência frequentem a escola ou nela tenham sucesso na escola.
Existem três objectivos principais na recolha de dados: conceber políticas, monitorar a sua implementação e
avaliar os seus resultados.

Concepção de Políticas: Para elaborar políticas eficazes, os decisores políticos devem conhecer a dimensão do
problema que enfrentam. Quantas crianças com deficiência ou com necessidades especiais há no sistema de
ensino? Quais são as suas necessidades? Quais são as barreiras que impedem o sucesso educativo? Estas
questões variam de acordo com a idade, sexo ou localização geográfica? Quais devem ser as prioridades da
reforma na educação e onde se pode usar o orçamento de forma mais eficaz, de masseira a obter os resultados
desejados? Para responder a estas perguntas são necessários dados.

Monitorização: Quando as políticas estiverem decididas, devem ser implementadas. Os dados ajudam a
acompanhar em que a medida estas políticas são, realmente, aplicadas. Quantos professores receberam
formação? Quantas escolas acessíveis foram construídas? Quantas crianças recebem serviços especiais, tal
como terapia da fala? As reformas previstas realizam-se de forma uniforme a nível nacional, ou a sua
implementação é impedida/facilitada por factores associados à região geográfica ou às características da escola?
Os dados da monitorização ajudam a determinar atempadamente os pontos-chave e as barreiras na
implementação, o que pode ajudar os decisores políticos a tomarem medidas correctivas ou complementares, de
modo a garantir que não hajam desvios das políticas decididas.

Avaliação: As políticas são implementadas para se alcançarem os resultados que foram previstos. No caso da
educação, isto significa um aumento das matrículas e também um aumento nos níveis de escolaridade de
crianças de todas as origens e características. As crianças frequentam as aulas? Progridem para a classe
adequado? Terminam o ciclo escolar? As suas classificações nos testes estão a melhorar? São necessários
dados para controlar estes resultados e para determinar a eficácia das políticas. Para se fazer uma avaliação
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adequada, são necessários dados da situação à partida. Para avaliar os efeitos das políticas a longo prazo, são
necessários dados sustentáveis de séries temporais contínuas. Um bom Sistema de Gestão da Informação na
Educação disponibiliza-os.

Os Sistemas de Gestão da Informação na Educação são usados para monitorizar o sistema de ensino. Portanto,
estão no cerne dos sistemas de dados que podem ajudar a cumprir com os objectivos das políticas de
desenvolvimento de aumentar a participação de crianças com deficiência na educação, monitorizar a sua
implementação e avaliar o seu sucesso. Outros instrumentos de recolha de dados como, por exemplo, os
inquéritos aos agregados familiares, tal como o Inquérito Indicadores Múltiplos Agregados (IIMA) apoiado pelo
UNICEF, podem também desempenhar um papel importante. De facto, dado que os SGIE acompanha apenas as
crianças na escola, fontes de dados adicionais são absolutamente necessárias para analisar a questão das
crianças fora da escola.

OpenSGIE
A UNESCO elaborou a ferramenta conhecida comos OpenSGIE, que é um sistema de fonte aberta para
apoiar as componentes do EMIS geral. Os OpenSGIE da Educação disponibiliza ferramentas para a recolha e
informação de dados concebidos para monitorar e avaliar os sistemas de ensino. Ele pode ser acedido em
http://www.openemis.org. No entanto, não aborda as questões da recolha de dados das crianças com
deficiência.

No entanto, dos SGIE sao fontes de informação fundamentais para se avançar com a educação inclusiva. O
objectivo do presente documento não é apresentar informação geral sobre a melhoria da qualidade geral dos
SGIES mas apresentar orientações sobre como os SGIES e outras fontes de dados administrativos podem
abordar melhor a questão da deficiência. A Brochura 4 da presente série discute o papel dos inquéritos aos
agregados familiares na monitorizacao da educação das crianças com deficiência, incluindo as que estão fora da
escola.
O primeiro passo da análise dos SGIE, para se obter os dados necessários a fim de promover a educação de
crianças com deficiência, é esclarecer exactamente o que significa deficiência e que definição deve ser usada na
elaboração de indicadores quantitativos. A Brochura 4 da presente série sobre recolha de dados sobre a
deficiência apresenta informação sobre este assunto e defende que a abordagem funcional, que regista as
dificuldades que as crianças têm em realizar várias actividades em vez da autoidentificação da deficiência ou da
presença de vários diagnósticos, é a melhor prática. Esta é também a abordagem da presente brochura.

Notas
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Pontos Chave
• O Sistema de Gestão da Informação na Educação (SGIE) são meios de recolha de dados administrativos

usados para monitorar alunos e escolas.
• Os SGIE devem recolher dados sobre as crianças com deficiência e sobre o ambiente da escola.
• Em geral, os SGIE utilizados na maior parte dos países não recolhem dados sobre os alunos com

deficiência e/ou sobre o ambiente das escolas.

Para ser útil, os dados da educação devem ser recolhidos de forma consistente, atempada e fiável, com
indicadores bem definidos e politicamente relevantes. Devem servir as necessidades de todos os níveis do
sistema da educação: escolas, distritos escolares ou serviços de educação distritais/regionais e Ministério da
Educação, para fins de orçamentação e implementação e ainda como ferramenta de avaliação para ajudar na
elaboração de novas políticas e procedimentos. Do mesmo modo, os dados sobre a deficiência devem também
ser clara e consistentemente definidos, e devem incluir a vasta gama do que é a deficiência. Os dados devem
incluir não só informação sobre a natureza da incapacidade das crianças, mas também informação sobre as
barreiras do ambiente que impedem as crianças com essa incapacidade de aceder à educação. Os SGIE são
locais naturais de recolha desses dados.

Os SGIE consistem em processos de recolha, agregação e informação de dados com base na escola. Incluem
formulários de recolha de dados sistemas de distribuição e recolha desses formulários; métodos de introduzir
esses dados electronicamente; a concepção de indicadores a nível da escola, distrital e nacional; e, finalmente, um
conjunto de relatórios padrão que usam os dados, que são consistentes ao longo do tempo, para acompanhar o
desempenho do sistema de ensino.
Os dados dos SGIE são normalmente recolhidos através do censos anuais das escolas, onde estas são
convidadas a prestar informação sobre alunos, professores, ambiente e instalações. Para os alunos, os dados
geralmente incluem o número de matriculados, participantes, novos ingressos, transferências e abandono escolar.
Os alunos são desagregados por classe e sexo, e em alguns SGIE também por profissão dos pais, distância da
escola e etnia. O nível de detalhe sobre os alunos (por exemplo, os motivos do abandono escolar) varia consoante
o país. Os dados dos SGIE são frequentemente recolhidos com base nos registos da escola. Mas, quando se
enviam os dados para o nível seguinte, são normalmente reportados números totais. Em vários países, os dados
são recolhidos através de formulários em papel e introduzidos electronicamente ao nível sub-regional antes de
serem reportados para o nível nacional, onde se elaboram medidas gerais.
Vários países, têm no entanto, sistemas mais sofisticados. Um exemplo é a Turquia, onde os dados são
introduzidos electronicamente pelo professor e os registos dos dados são mantidos por aluno, em vez de apenas
como resumo das medidas gerais ao nível da turma ou da escola. Além disso, os dados na Turquia são
actualizados ao longo do ano e incluem informação adicional, tal como características da família, serviços
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que cada criança recebe e a classe dos alunos.
A qualidade dos SGIE varia e frequentemente têm vários problemas, tais como:
• Não preenchimento dos formulários de forma correcta e atempada pelas escolas.
• Falta de dados históricos consistentes para monitorizar tendências.
• Procedimentos incorrectos para limpeza e validação de dados.
• Fraca capacidade do pessoal e das infraestruturas para a manutenção dos SGIE e elaboração de relatórios.
• Procedimentos insuficientes para a divulgação de dados ampla e atempada para a realização da análise.
A presente brochura aborda como a recolha de dados dos SGIE inclui a informação necessária para monitorar e
avaliar como o sistema educativo atende às necessidades das crianças com deficiência. Não apresenta
recomendações específicas para melhorar os SGIE subjacentes, excepto na medida em que aborda como os
registos da escola usados para gerar os dados dos SGIE devem estar estruturados, de forma a permitir a recolha
adequada dos dados das crianças com deficiência.
É importante ter em mente que os SGIE recolhem apenas dados das crianças que interagem com o sistema
educativo. Casoas crianças com deficiência não estejam matriculadas na escola, elas não serão captadas pelos
SGIE. Portanto, embora os SGIE sejam ferramentas úteis para monitorar a participação e o sucesso das crianças
na escola, bem como a acessibilidade do ambiente escolar, não trata a questão da taxa de matrícula das crianças
com deficiência ou os motivos de não estarem matriculadas. Para esses fins, é necessário um inquérito baseado
no agregado familiar que inclua um módulo sobre a deficiência, tal como o Inquérito de Indicadores Múltiplos
Agregados. O manual operacional do UNICEF/UIS sobre a realização do estudo para a Iniciativa Crianças Fora da
Escola (ICFEI) apresenta orientações sobre como analisar esta questão, tal como na Brochura 5 da presente
série .
1

A aplicação bem-sucedida do Artigo 24 da CDPD (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência)
exige dados de alta qualidade úteis para a elaboração de políticas, seguida da monitorização e avaliação da sua
aplicação. Estes dados dividem-se em várias categorias:
1. Identificação das Crianças com Deficiência: Segundo o Artigo 1 da CDPD, estas incluem “as que têm
incapacidade física, mental, intelectual e sensorial de longo prazo que, em interacção com várias barreiras,
podem impedir a sua participação plena e efectiva na sociedade em igualdade de condições que os outros”.
2. Barreiras Físicas e Materiais à Aprendizagem: Incluem o acesso físico aos edifícios da escola, mas também o
uso de mobiliário, equipamentos, materiais didácticos e apoios de comunicação (por exemplo, livros em Braille
e áudio, sinalização, etc.) para prestar informação. Para mais informação, por favor, ver Brochuras 10 e 11 da
presente série.
3. Recursos Humanos e Serviços: Incluem a formação de professores, o seu acesso a serviços de apoio para
ajudar o ensino e também serviços de apoio concebidos para ajudar os alunos. Estes serviços são por
exemplo, terapia da fala, fisioterapia e terapia ocupacional ou a presença de auxiliares da sala de aula. Para
mais informação, por favor, ver Brochuras 11 e 12 da presente série.
4. Medição do Sucesso do Aluno: Incluem medidas do resultado educativo padrão que são usadas para todos os
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alunos, tais como matrículas, frequência, reprovação, abandono escolar, transição, resultados dos testes e
conclusão do ciclo escolar.

Formulários de dados dos SGIE de 40 países foram analisados numa recente nota de orientação do UNICEF
sobre a inclusão da deficiência nos SGIE. Embora não seja uma amostra aleatória de países, apresenta uma
gama bastante ampla de abordagens para medir esses conceitos.
Dados sobre as Crianças com Deficiência
Dezanove dos 40 países analisados não tinham dados sobre crianças com deficiência, o que não permitiu
monitorizar a sua experiência educativa. Muito provavelmente, isso não é incomum para os SGIE dos países em
desenvolvimento, a nível mundial. Dos 21 países registos de algum tipo das crianças com deficiência, três
tentaram classificá-las por tipo de deficiência. Belize regista apenas se as crianças estão numa classe com
necessidades especiais, o que não dá informação sobre o tipo ou a gravidade da deficiência, e pode também
excluir crianças com deficiência que não estão em classes especiais. Granada regista o número de crianças que
recebem serviços ambulatórios ou de necessidades especiais. Este tem as mesmas limitações que os dados de
Belize, com a complicação adicional de que algumas crianças que recebem serviços ambulatórios podem não ter
deficiência. Senegal lista apenas o número de crianças com deficiência, sem orientação sobre o que é deficiência.
Há países que categorizam as crianças com deficiência, tanto por tipo de deficiência como por gravidade. O tipo
de deficiência refere-se ao domínio funcional em que a criança tem incapacidade como, por exemplo, o da visão
ou da mobilidade. Por exemplo, há países que têm questionários SGIE que se referem a crianças cegas e surdas.
No entanto, essa referência apenas identifica crianças com incapacidades muito graves. Há países que tentam
identificar as crianças com uma gama mais ampla de deficiências. Por exemplo, na Nigéria as crianças são
registadas como tendo deficiência visual se forem ou cegas ou amblíopes. Isso identifica mais crianças com
deficiência, mas o grau da deficiência não está registado, portanto as crianças com incapacidade ligeira versus
grave não podem ser identificadas. Há países como, por exemplo, a Namíbia e a Índia, em que o SGIE separa as
crianças pelo grau de dificuldade, não apenas no domínio funcional da visão, mas também no domínio cognitivo.
Curiosamente, nenhum país entre os 40 analisados separou as crianças com deficiência física por gravidade.
Há países que apenas contam com o diagnóstico médico. A Serra Leoa recolhe dados sobre as crianças vítimas
de poliomielite na categoria física, embora haja muitas mais causas de deficiência física incluindo, por exemplo, a
violência, acidentes e doenças congénitas. Relacionado com esta abordagem, vários países associam as
dificuldades na fala directamente à audição, perguntando pelo número de crianças com dificuldades de audição e
de fala. No entanto, embora as dificuldades de audição sejam, provavelmente, a principal causa das dificuldades
da fala, existem outras causas. Por exemplo, crianças autistas e crianças com deficiência cognitiva significativa
podem também ter problemas de fala. Ao colocar a audição e a fala numa única pergunta, o SGIE sub-identifica,
provavelmente, as crianças com problemas de fala.
Há países que mencionam também condições específicas, tais como albinismo, epilepsia, autismo e paralisia
cerebral. Isso justifica-se. Por exemplo, uma condição como, tal como o albinismo, pode ser uma incapacidade
muito importante devido a aspectos culturais. Isto é, a criança com albinismo pode enfrentar apenas barreiras
sociais para a aprendizagem e, portanto, deve ser especificamente identificada para fins de planificação e
monitorização. As intervenções desenhadas para estas crianças podem ser muito específicas. Do mesmo modo,
podem haver condições particulares, tais como a epilepsia, que exigem tipos de medicamentos específicos. Pode
ser importante para a planificação da prestação de serviços saber quantas crianças precisam dessa intervenção
específica. No entanto, deve-se ter cuidado ao perguntar sobre diagnósticos específicos. Como afirmado
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anteriormente, o diagnóstico não disponibiliza, frequentemente muita informação sobre a funcionalidade da
criança. Por exemplo, as crianças com autismo e paralisia cerebral estão ambas dentro de uma gama muito
ampla de funcionalidades e podem ter necessidades muito diferentes. Além disso, as crianças podem não estar
diagnosticadas ou ter diagnóstico errado, embora seja evidente que têm dificuldades na escola. Apenas a Namíbia
tinha uma pergunta sobre perturbações de comportamento que podem potencialmente identificar as crianças
com deficiência psicossocial.
Timor-Leste tem uma abordagem diferente que se baseia nas perguntas do censo elaborado pelo Grupo de
Washington (WG) da Comissão de Estatística para a Deficiência das Nações Unidas. Estas não perguntam sobre
o diagnóstico, mas sobre a dificuldade em realizar seis actividades essenciais: visão, audição, mobilidade,
cognição, comunicação e cuidados pessoais. As categorias de respostas permitem também que as pessoas
sejam identificadas pelo grau de deficiência. No entanto, deve-se notar que estas perguntas foram concebidas
para adultos e as evidências indicam que podem não ser muito adequadas para crianças pequenas. O WG e o
UNICEF elaboraram, e concluirão em breve, a testagem de um conjunto de perguntas separado, especificamente
concebido para crianças, com a mesma abordagem funcional que as perguntas para adultos do WG. Estas são
para serem usadas na próxima ronda do Inquérito de Indicadores Múltiplos Agregados. O material que explica os
fundamentos e a abordagem destas perguntas será publicado pelo UNICEF no início de 2015.
Dados sobre Barreiras Físicas e Materiais à Aprendizagem
Os formulários do EMIS analisados para a nota de orientação continham muito pouca informação sobre a
acessibilidade física das escolas para crianças com deficiência. Os dados que mais se aproximaram foram os da
informação sobre estradas de sete países. Os formulários do SGIE incluem itens tais como qual é a distância da
estrada mais próxima da escola e se a estrada é transitável durante a época das chuvas. Isso diz respeito ao
acesso de todos os alunos, mas é especialmente importante para as crianças com deficiência, em particular para
as com dificuldades físicas e de visão.
Simultaneamente, 24 dos 40 países recolheram informação sobre infraestruturas físicas da escola, e vários sobre
materiais e aprovisionamento. Há países que fizeram apenas perguntas básicas, enquanto que outros tinham uma
lista extensa sobre casas de banho, serviços, materiais de construção, estado das instalações, tipos de salas (por
exemplo, consultório médico, sala de informática e salas dos funcionários), tamanho das salas e tipos de
mobiliário, bem como equipamentos, tais como equipamentos audiovisuais, extintores de incêndio, refrigeradores
de água, ligação à Internet, instrumentos musicais, etc. Apenas o Bangladesh fez menção às condições para as
crianças com deficiência em cada sala da escola.
As casas de banho foram citadas frequentemente como a principal barreira à frequência escolar das crianças
com deficiência física. Mas, enquanto 21 países fizeram perguntas específicas sobre a disponibilidade de casas de
banho para rapazes, raparigas e pessoal, apenas um fez a pergunta para saber se essas casas de banho eram
acessíveis a crianças com deficiência. Para mais informação, por favor, ver Brochura 10 e 11 da presente série.
Dados sobre Recursos Humanos e Serviços
A maior parte dos formulários do SGIE recolhe muita informação relacionada com a educação, experiência e
qualificação dos professores. Esta inclui o tipo de formação e nível, qualificação na disciplina e anos de ensino.
Houve países que recolheram também informação sobre as transferências de professores e os motivos da sua
saída. Tal como com as instalações físicas não foi, no entanto, não foi recolhida informação sobre a formação em
educação inclusiva, ou sobre o apoio aos professores que lidam com problemas que podem surgir com os seus
alunos com deficiência. A menção aos serviços disponíveis para crianças com deficiência é também insuficiente.
Nos relatórios da Gâmbia existem avaliações de vários tipos de deficiência, mas nada sobre os serviços de
acompanhamento. Belize, a Etiópia e a Namíbia registam se a criança está numa escola ou turma especial.
Presumivelmente, estas crianças recebem algum tipo de serviços especiais, mas não estão registadas no SGIE. O
Gana regista informação um pouco mais detalhada, registando se a escola disponibiliza às crianças aparelhos
auditivos, óculos, cadeiras de rodas, textos em Braille ou ‘outros’. A excepção notável nos SGIE analisados na nota
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de orientação sobre deficiência do SGIE UNICEF é a Índia, onde se as crianças forem matriculadas na ‘Formação
Especial’, o formulário solicita a seguinte informação:
• Número de rapazes e de raparigas matriculado que necessita de Formação Especial durante o ano lectivo.
• Número de rapazes e de raparigas que teve Formação Especial durante o ano lectivo.
• Número de rapazes e de raparigas matriculados em Formação Especial no ano lectivo anterior.
• Número de rapazes e de raparigas que concluíram a Formação Especial no ano lectivo anterior.
• Quem realiza a Formação Especial (professor, professor especial, ambos, ONG, outros)?
• Onde é realizada a Formação Especial (na escola, fora da escola, ambos)?
• Tipo de Formação Especial realizada (domiciliária, não domiciliária, ambos).
• Número de professores disponíveis para realizar Formação Especial.
• Número de professores que recebeu formação para realizar Formação Especial.
• Se são disponibilizados as crianças materiais da Formação Especial.
Embora esta informação seja útil, tem as seguintes desvantagens:
Primeiro, incide no modelo de educação especial, oposto ao de educação inclusiva. Isto é, não há registo de
professores formados para lidar com crianças com deficiência como parte da sala de aula geral, nem há
informação sobre ajuda ou outros recursos educativos que podem ajudar os professores a funcionar num
ambiente mais inclusivo. Evidentemente que isso pode acontecer porque esses tipos de esforços na educação
ainda não estão em curso. No entanto, se o sistema for para avançar para um modelo mais inclusivo, é
importante recolher essa informação.
Segundo, não é recolhida informação específica sobre que tipo de formação especial que está a ser
disponibilizado. É tutoria individual? É fisioterapia, terapia da fala ou ocupacional? Também não se refere ao tipo
de formação que os professores recebem. A educação
inclusiva envolve o ensino centrado na criança e os
professores devem adaptar-se anualmente aos alunos e a
situações particulares que terão nas suas aulas, conforme
explicado na Brochura 1 da presente série. Formação única
ou formação inicial não é suficiente. O acesso a formação
contínua e a consultas de especialistas são
particularmente importantes.
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Medidas do Sucesso do Aluno
Os SGIE acompanham as experiências dos alunos no sistema educativo através das matrículas, frequência,
reprovação, abandono escolar e conclusão do ciclo escolar. Também recolhem frequentemente informação sobre
transferências e novos ingressos, para controlar melhor a sua população escolar. Nos SGIE analisados para o
presente trabalho, não houve casos de qualquer destas medidas estarem desagregadas por deficiência. A
pequena excepção é que no grupo de países, a doença foi registada como um dos motivos do abandono escolar.
Em Granada, o comportamento desviante e a irrelevância do currículo foram também registados como possíveis
motivos do abandono escolar. Estes provavelmente estão correlacionados, mas definitivamente não se limitam à
presença da deficiência. Por vezes, o comportamento desviante pode estar associado à deficiência psicossocial e
à irrelevância do currículo para alunos com dificuldades de aprendizagem significativas.

Actividade
• Que dados relacionados com a deficiência são recolhidos pelo seu SGIE?
• Quais são os dados recolhidos sobre as deficiências das crianças?
• Quais são os dados recolhidos sobre a acessibilidade dos edifícios e materiais?
• Quais são os dados recolhidos sobre os serviços prestados, ou sobre a formação de professores?
• Quais são os dados que acha que são mais importantes para se recolherem e porquê?
• Quais foram os dados que o ajudaram a conceber as melhores políticas?
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Para mais informação ir para:
• Pagina da UNESCO sobre SGIE em http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planningandmanaging-education/policy-and-planning/emis.
• OpenSGIE em https://www.openemis.org/index.php?lang=eng.
• Visite www.unicef.org/disabilities/ para informações recentes e actualizadas.

Notas
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Pontos Chave
A presente secção inclui recomendações para a recolha de dados no SGIE sobre:
• O tipo e grau de dificuldades que as crianças têm na escola.
• Barreiras físicas e materiais à aprendizagem.
• Recursos humanos para atender às necessidades das crianças com deficiência.

Estes dados devem ser usados para a elaboração de relatórios regulares sobre o progresso em tornar as
escolas mais inclusivas e sobre os resultados das crianças com deficiência.

A abordagem mínima usada por alguns SGIE é recolher apenas informação sobre a presença de crianças com
deficiência. Mas isso não é suficiente. As crianças com diferentes tipos e graus de deficiência enfrentam desafios
e barreiras muito diferentes. Na planificação de como lidar com as suas necessidades ou avaliar como estão a ser
atendidas as suas necessidades, juntar todas as crianças com deficiência numa categoria oculta diferenças
importantes.

Actividade
• Alex tem um problema de visão que se corrige com óculos. Mas sem óculos ele não vê bem, está frustrado
na escola e desenvolve problemas de comportamento. Ele tem alguma deficiência?
• A sua opinião seria diferente, se Alex vivesse numa zona remota muito pobre, sem acesso a óculos, e
consequentemente abandonasse a escola?
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É importante obter informação sobre crianças cujas deficiências cobrem um amplo conjunto de necessidades de
apoio. Por vezes, uma pequena incapacidade pode ser muito incapacitante. Por exemplo, o Alex, a criança na
actividade acima, tem um pequeno problema de saúde. Mas se o Alex viver num ambiente onde não há óculos e,
portanto, abandonar a escola, este pequeno problema tem um grande impacto na sua vida. Se o Alex estiver
identificado no SGIE e o sistema foi posto em prática para lidar com crianças que têm dificuldades de realizar
várias actividades, então pode-se evitar que ele abandone a escola.
Os países com formulários do SGIE que se referem a crianças com ‘deficiência’, em oposição às crianças com
‘dificuldades’ correm o risco de não incluir crianças com pequenas incapacidades, mesmo que essas pequenas
incapacidades possam ter impactos significativos na educação. A palavra ‘deficiência’ transmite, geralmente, a
impressão de que o estado é clinicamente grave e, portanto, pode omitir as crianças com incapacidade média ou
moderada . Por este motivo, o Inquérito Nacional sobre a Deficiência na Tanzânia (2008), por exemplo, nunca
incluiu a palavra ‘deficiência’ nas suas perguntas. Em vez disso, pergunta apenas acerca de dificuldades em
realizar várias actividades. Uma vantagem das perguntas de Timor-Leste é que as crianças, mesmo com
pequenas dificuldades de funcionalidade, são identificadas e distinguidas das que têm dificuldades mais
significativas. Isto permite uma avaliação mais diferenciada de como as crianças estão a evoluir no sistema de
ensino e que intervenções podem ajudar os vários tipos de crianças. No Camboja, verificou-se que as crianças
que tomavam banho com água suja tinham elevada incidência de otites que podem potencialmente levar à perda
permanente da audição. Mas elas foram identificadas através de rastreio como tendo apenas alguma dificuldade
de audição .
2

3

Outra questão diz respeito ao registo de crianças com deficiências múltiplas. A forma como vários formulários do
SGIE classificam as crianças que têm deficiências múltiplas oculta os tipos de dificuldades que elas têm. A
criança pode ter dificuldades de visão e de mobilidade, ou pode ter dificuldades de audição e intelectuais. Se o
objectivo dos dados for apenas contar o número de crianças com deficiência, então registar esses detalhes não é
questão. Mas se o objectivo for planificar serviços, então é importante saber quantas crianças podem precisar, por
exemplo, de livros em Braille. Além disso, conhecer os tipos de deficiência da criança com deficiências múltiplas
pode ajudar a monitorizar o sistema de ensino, permitindo analisar diferentes tipos de deficiência levarem a
resultados diferentes, ou se os padrões locais na prevalência da deficiência podem indicar as causas locais da
deficiência (por exemplo, tomar banho com água suja). Portanto, é preferível um sistema que identifica quantas
crianças têm pelo menos uma deficiência e quantas crianças têm cada tipo de deficiência (permitindo que uma
criança seja contada duas vezes em segunda instância, e não em primeira instância, conforme consta em Tabela
1a). No entanto, deve-se mencionar que a Tabela 1a não apresenta informação sobre quantas crianças tinham um
conjunto específico de deficiências como, por exemplo, dificuldades de visão e de audição. Isto exigiria uma tabela
muito mais extensa.
Na Tabela 1-A, as dificuldades referem-se à capacidade da criança para realizar uma determinada tarefa e não às
implicações de ter essa dificuldade. Portanto, no caso do Alex, acima mencionado, o professor deverá informar
que ele tem ‘algumas dificuldades’ de visão, mesmo que o nível dessa dificuldade de visão tenha implicado
grandes dificuldades na sala de aula por causa do ambiente particular da sala de aula.
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Tabela 1a: Perguntas recomendadas para o formulário do SGIE para crianças com deficiência
Em comparando com as crianças da mesma idade, quantas crianças matriculadas na escola têm dificuldades nas seguintes
áreas (uma criança pode ser contada em mais de uma área)?:
Visão

Audição

Motricidade
Global (p.e.,
andar ou
subir
escadas)

Motricidade
Fina (p.e.,
escrever ou
apertar a
roupa)

Intelectual

Comunicação
(entender e ser
entendido
pelos outros)

Comportamento e
socialização

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades
Rapazes
Raparigas
TOTAL

Quantas crianças matriculadas na escola têm dificuldades nas seguintes áreas, conforme registado acima?
1 área

2 áreas

3 áreas

4 áreas

5 áreas

6 áreas

As 7
áreas

TOTAL

Rapazes
Raparigas
TOTAL

A Tabela 1a apresenta um modelo para o conjunto mínimo de perguntas recomendado para identificar as
crianças com deficiência. As perguntas diminuem o estigma quando se pergunta sobre dificuldade sem vez de
deficiência se classificam as crianças por tipo e grau de deficiência. Finalmente, o método de contagem das
deficiências múltiplas permite que o sistema acompanhe não só o impacto de ter múltiplas deficiências, mas
também quantas crianças têm cada tipo de deficiência. Os dados estão desagregados por sexo, porque os
estudos indicam que a deficiência pode ter um impacto mais significativo nas raparigas e, portanto, a dimensão
do género deve ser considerada .
4

O formulário não exige cálculos à pessoa que o preenche. Se, por exemplo, um rapaz tiver problemas de visão e
de audição, será contado como uma das crianças que têm problemas de visão e também como uma das crianças
que têm problemas de audição. Mas também será contado como uma das crianças que têm dificuldades nas
duas áreas. Desta forma, a escola saberá quantas crianças têm dificuldades em cada área de funcionalidade, e o
analista de dados ao elaborar o relatório pode combinar esta informação para calcular o total de crianças com
qualquer deficiência.
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Se o espaço permitir, estes dados podem também ser desagregados por grau e colocados em duas tabelas,
conforme apresentado nas Tabelas 1b e 1c.
Tabela 1b: Exemplo de Formulário do SGIE para crianças com deficiência por nível de classe
Comparando com crianças da mesma idade, quantas crianças matriculadas na escola têm dificuldades nas seguintes áreas
(uma criança pode ser contada em mais de uma área)?
Visão

Audição

Motricidade
Global (p.e.,
andar ou
subir
escadas)

Motricidade
Fina (p.e.,
escrever ou
apertar a
roupa)

Intelectual

Comunicação
(entender e
ser entendido
pelos outros)

Comportamento e
socialização

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

Muitas dificuldades

Algumas dificuldades

1ª CLASSE
Rapazes
Raparigas
TOTAL
2ª CLASSE
1 área

2 áreas

3 áreas

4 áreas

5 áreas

6 áreas

As 7
áreas

TOTAL

Rapazes
Raparigas
TOTAL

A tabela continua para as classes seguintes.
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Tabela 1c: Exemplo de formulário do SGIE para o registo de crianças com deficiências múltiplas
Quantas crianças matriculadas na escola têm dificuldades nas seguintes áreas registadas em Tabela 2b?
!ª CLASSE
1 área

2 áreas

3 áreas

4 áreas

5 áreas

6 áreas

As 7 áreas

TOTAL

Rapazes
Raparigas
TOTAL
2ª CLASSE
Rapazes
Raparigas
TOTAL

A tabela continua para as classes seguintes.

Estas perguntas pertencem à secção de informação sobre o aluno do formulário do SGIE, onde se regista o
número de alunos. Elas são importantes para a identificação de crianças com deficiência. Uma vez feitas estas
determinações, a informação pode ser incluída em outros elementos de dados desta secção do SGIE,
nomeadamente novos ingressos, reprovações, transferências e abandono escolar. Na maior parte, se não em
todos os SGIE, a informação está desagregada por sexo. Deve também estar desagregada por deficiência. As
crianças identificadas como tendo dificuldades, na Tabela 1ª, devem ser consideradas como tendo deficiência.
Será mais fácil e mais exacto para a recolha destes dados e os registos mantidos forem sobre cada criança.
Nesse caso, as listas das salas de aula devem ser revistas de forma a permitir que a informação seja recolhida. No
entanto, isso levanta a questão da privacidade. Se os dados sobre o estado da deficiência de cada criança (ou
outra informação sensível) forem mantidos em registos da escola, devem existir garantias suficientes sobre a
confidencialidade dos dados. Por exemplo, na Holanda a informação detalhada sobre as necessidades especiais
das crianças é mantida nos registos da escola, mas o acesso é restrito. Não é permitido o acesso a pessoas de
fora da escola. Quando os dados são reportados para agregação ao nível do distrito, não deve ser reportada
informação de identificação das crianças. Esta deve se mantida apenas ao nível da escola para uso do pessoal
que realmente interage com as crianças.
Ao conceber perguntas para inquéritos aos agregados familiares e censos, deve-se ter muito cuidado para
garantir que os inquiridos interpretem correctamente as perguntas conforme solicitado. Pequenas alterações na
formulação das perguntas podem ter um grande impacto sobre os dados recolhidos. A questão pode ser menos
problemática com os dados administrativos, porque há mais oportunidade para formar o pessoal da escola em
como preencher os formuláriose porque esse pessoal ficará mais familiarizado com os formulários ao longo do
tempo. Portanto, recomenda-se que o pessoal da escola seja formado para que entendam exactamente o que se
significa ter dificuldades na realização de uma determinada actividade e ter esse padrão aplicado uniformemente
a todos os alunos. Essa formação deve realizar-se para garantir que os dados recolhidos em diferentes escolas
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sejam comparáveis e que os conceitos sejam entendidos do mesmo modo. A formação pode incluir breves
descrições padronizadas que descrevem situações particulares onde a criança é considerada com tendo
‘nenhuma dificuldade’, ‘alguma dificuldade’, ou ‘muita dificuldade’ na realização de várias actividades.
Os professores estão muito familiarizados com o que se espera que as crianças de uma determinada idade sejam
capazes de fazer, dentro das suas culturas, e podem identificar quais têm dificuldades acima do normal. Para
dificuldades de visão, audição e mobilidade é em geral, muito simples; problemas de comportamento são mais
difíceis. As crianças podem ter problemas de comportamento por causa de determinado estado da saúde mental
ou de desenvolvimento, ou podem ter dificuldades porque vivem várias tensões em casa que não estão
relacionadas com uma determinada incapacidade. Para fins de medição da prevalência da deficiência, isso pode
criar alguns aspectos falsos positivos. Mas, para os fins do SGIE, não é tão problemático, porque essas crianças
têm ainda dificuldades na escola que exigem a atenção especial dos seus professores e da escola. A identificação
dessas crianças, a planificação para elas e o acompanhamento dos seus resultados é ainda um aspecto
importante para o SGIE.
Uma vez recolhidos os dados sobre as crianças com deficiência, então é possível desagregar os vários
indicadores usados para avaliar o sistema educativo. O nível mínimo de desagregação que deve ser feito consta
em Tabela 2a. Esta tabela é um exemplo de formulário para apresentar os dados das matrículas, desagregados
por sexo e deficiência. Também devem ser elaboradas tabelas semelhantes para outros indicadores padrão, tais
como abandono escolar, novos ingressos, transferências, ou outra categoria já reportada pelo SGIE. Se o espaço
permitir, será útil, então, a desagregação por tipo de deficiência. A Tabela 2b é um exemplo.

Tabela 2a: Exemplo de formulário para registo da participação das crianças com deficiência na escola

MATRICULADOS
1ª Classe
Rapazes

Raparigas

2ª Classe
Rapazes

Raparigas

…
Rapazes

6ª Classe
Raparigas

Rapazes

Raparigas

Alunos sem
deficiência
Alunos com
deficiência
TOTAL

Esta tabela é repetida para abandono escolar, novos ingressos, transferências, ou outras categorias já recolhidas pelo
formulário do SGIE existente.
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Tabela 2b: Exemplo de formulário para registo mais detalhado da participação das crianças com deficiência na
escola
MATRICULADOS
1ª Classe
Rapazes

Raparigas

2ª Classe
Rapazes

Raparigas

…
Rapazes

6ª Classe
Raparigas

Rapazes

Raparigas

Alunos sem
deficiência
Alunos com
deficiência em...
Visão
Audição
Motricidade
Global
Motricidade Fina
Intelectual
Comunicação
Comportamento
e socialização
Deficiências
Múltiplas

Esta tabela é repetida para abandono escolar, novos ingressos, transferências, ou outra categoria já recolhida pelo formulário
do SGIE existente. Além disso, cada criança só pode ser assinalada num tipo de deficiência. Portanto, se elas tiverem
deficiências múltiplas, apenas estão registadas na categoria de deficiências múltiplas. A informação da Tabela 2 pode ser
usada para se observar o tipo de deficiência mais provável que elas podem ter.

Uma questão final é a forma como estes formulários do SGIE são preenchidos. O pessoal da escola responde
com números totais, ou baseia os seus cálculos nas listas das classes? Isto é, eles referem-se às listas de classes
específicas onde cada criança está assinalada como tendo dificuldades específicas? Nesse caso, apenas têm que
reunir a informação das listas existentes. Ou apenas consideram esta pergunta quando preenchem o formulário
do SGIE e fazem a estimativa com base na memória? Se for o primeiro caso, os dados serão muito mais exactos.
Outra vantagem deste método é que identifica crianças que têm necessidade de serviços específicos no registo
administrativo. A natureza exacta destas tabelas pode ser alterada para estar mais estreitamente em
conformidade com o formulário do censo escolar existente.
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Em termos de barreiras físicas, existem duas questões principais:
chegar à escola e, em seguida, aceder às instalações da escola.
Algumas das principais barreiras à participação estão fora do
alcance do sistema educativo como, por exemplo, a qualidade das
estradas do distrito escolar e a acessibilidade do transporte público.
No entanto, como o acesso físico à escola é extremamente
importante, todos os SGIE devem, pelo menos, ter um conjunto
mínimo de perguntas.
O mínimo de perguntas para a acessibilidade da escola consta das
Tabelas 3 e 4. Dependendo do clima do país e das infraestruturas, a
primeira pergunta da Tabela 3 pode não ser necessária. Mas as
restantes aplicam-se a quase todos os sistemas de ensino.
Tabela 3: Perguntas sobre o acesso à escola
Sim =1, Não=2
A estrada para a escola é acessível para um aluno em cadeira de rodas, mesmo durante a época
das chuvas?
Há degraus na entrada principal?
Se sim, existe uma rampa adequada, em bom estado, utilizável por pessoa em
cadeira de rodas?
A entrada principal da escola é suficientemente larga para que uma pessoa em cadeira de rodas
possa entrar?

Além da entrada, outra característica fundamental das escolas que frequentemente coloca uma barreira às
crianças com deficiência são as casas de banho (UNICEF State of the World’s Children 2013). Portanto, a
recolha de informação sobre a acessibilidade das casas de banho é também vital, incluindo das casas de
banho do pessoa porque podem ser uma barreira para a contratação de pessoas com deficiência como
funcionários da escola. Perguntas sobre casas de banho já existem em vários SGIE, portanto nesses casos
deve ser feito apenas um pequeno acréscimo ao formulário de perguntas sobre a acessibilidade.

23

Webinar 6 – Brochura Técnica Auxiliar
As perguntas sobre casas de banho recomendadas pelo UNICEF na sua secção WASH (Agua, Saneamento e
Higiene) do Pacote de Monitorização das Escolas constam em Tabela 4. Estas incluem perguntas essenciais
recomendadas e mais duas perguntas abertas do pacote de monitorização uma sobre casas de banho dos
professores e acessibilidade e uma pergunta adicional sobre a acessibilidade das instalações dos professores.

Tabela 4: Mínimo de perguntas sobre casas de banho para inclusão no SGIE

A escola tem instalações sanitárias? (Sim=1, Não=2)
Se sim…
Quantas casas de banho para as crianças existem na escola?
Funcional

Não Funcional

Exclusivamente para raparigas
Exclusivamente para rapazes
Para rapazes ou raparigas (compartimentos da casa de banho comum que qualquer
pessoa pode usar)
As casas de banho são acessíveis para crianças com deficiência física? (Sim=1,
Não=2)
Os professores têm casas de banho separadas das crianças? (Sim=1, Não=2)
Se sim, as instalações dos professores são acessíveis para pessoas com deficiência?
(Sim=1, Não=2)

Se já existirem perguntas no SGIE que tratam de instalações adicionais, então, a acessibilidade deve estar
abordada. Esta inclui não apenas a configuração da sala de aula mas de todas as instalações, incluindo áreas de
lazer, clínicas de saúde ou outros no local. Isto pode ser feito acrescentando mais uma coluna no formulário
com verificação da acessibilidade. A Tabela 5 usa um exemplo da Índia, com mais uma coluna acrescentada e
a sombreada.
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Tabela 5: Tabela adaptada do formulário do SGIE da Índia com uma coluna a mais para a acessibilidade
Características

Disponibilidade (0=Não se aplica, Sim=1,
Não=2)

Acessível a alunos com
deficiência (0=Não se aplica,
Sim=1, Não=2)

Sala separada Director Asst./ViceDirector
Auditório
Sala comum separada para raparigas
Sala dos professores
Laboratório de TIC
Sala de informática
Sala de jogos de interior
Sala de actividades/extracurriculares
Sala de Scouts e Guia e NCC/NSS
Sala de primeiros socorros/do paciente/
consultório médico
Salas do pessoal
Laboratório de ciências integrado
Biblioteca

Além de acrescentar a coluna da acessibilidade às perguntas já existentes, também se recomenda acrescentar
perguntas relacionadas especificamente com os aspectos da acessibilidade das salas em geral. Estas
perguntas constam na Tabela 6, mas note-se que apenas reflectem a acessibilidade física. Há questões
adicionais sobre o acesso à informação. Estas são abordadas em certa medida nos materiais da secção a
seguir, mas há outros aspectos de acessibilidade como, por exemplo, a presença de intérpretes da linguagem
gestual, que também poderiam ser incluídos no SGIE.
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Tabela 6: Perguntas adicionais sobre acessibilidade física

Quantas salas de aula existem?
Quantas salas de aula são acessíveis a alunos com deficiência?
Quantos pisos tem o edifício?
Quantos pisos são acessíveis a alunos com deficiência, quer através de rampas
quer de elevador?
Quantas salas têm saídas de emergência?
Quantas saídas de emergência são acessíveis a alunos com deficiência?
A escola tem plano de evacuação para os alunos com deficiência?

Além da estrutura física existem também materiais. Estes incluem materiais didácticos, tais como livros e
computadores, e outros equipamentos, tais como equipamentos de desporto e de lazer. Evidentemente, as
perguntas sobre várias estruturas e materiais devem ser feitas apenas se forem relevantes para um sistema de
ensino específico. Por exemplo, em algumas escolas pode não haver a expectativa de existirem computadores.
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A Tabela 7 lista uma série de questões materiais. Novamente, embora estas se baseiem nos campos que se
encontram no SGIE a análise delas deve ser priorizada com base no contexto local. Alguns destes materiais
não existirão ou serão muito escassos em alguns ambientes e, portanto não garantem a inclusão no formulário.
Note-se também que o UNICEF recomenda perguntas melhoradas sobre várias instalações e materiais como,
por exemplo, perguntas sobre água e higiene na secção de WASH (agua, saneamento e higiene) do Pacote de
Monitorização das Escolas. Sempre que possível, estas recomendações devem também ser adoptadas,
incluindo as perguntas abertas sobre acessibilidade.

Tabela 7: Exemplos de perguntas sobre materiais para alunos com deficiência
MATERIAL OU EQUIPAMENTO GERAL
A sua escola tem...

Sim=1, Não=2

Acessível (Sim=1, Não=2)

Equipamento recreativo
Refrigerador de água
Computadores
Quadro
MATERIAL OU EQUIPAMENTO ESPECIAL

A sua escola tem quantidade suficiente dos seguintes materiais
para os alunos que necessitam?

Sim=1, Não=2

Alta qualidade = 1
Qualidade média = 2
Pouca qualidade = 3

Livros em Braille
Livros áudio
Auriculares
Mobiliário adaptado
Dispositivos de assistência para agarrar (p.e., lápis)
Corrimões
Leitores de ecrã de computador
Sinalização grande, fácil de ler
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Vários formulários do SGIE pedem muita informação sobre o pessoal. Isso inclui não apenas os números totais
do pessoal, mas também as habilitações específicas de cada membro da equipa. Este dados incluem o mais
alto nível de ensino alcançado e tipo de grau, informação pessoal sobre idade e sexo, história de emprego,
níveis salariais e número e tipo de aulas ministradas.
A estratégia ideal para a inclusão de informação sobre a 'capacidade dos professores no domínio da educação
inclusiva é adicionar colunas aos formulários com perguntas sobre formação, qualificação e experiência dos
professores’ (conforme consta na Tabela 9). No entanto, as secções de informação sobre os funcionários são,
por vezes, bastante extensas, e acrescentar colunas extras aos formulários existentes sobre a formação
específica em educação especial ou inclusiva e a experiência com crianças com deficiência pode criar
dificuldades no layout do formulário. Portanto, o mínimo de perguntas aceitáveis sobre a capacidade dos
professores nos SGIE consta na Tabela 8. Note-se, no entanto, que este é o número mínimo de perguntas
pretendido para se verificar se ocorreu formação e se os professores têm algum tipo de acesso a especialistas.
Se houver espaço suficiente no SGIE, pode-se ainda fazer mais perguntas sobre a disponibilidade, natureza e
qualidade desses apoios.

Para mais informação, por favor ver Brochuras 11 e 12 da presente série.

Tabela 8: Mínimo de perguntas sobre a capacidade dos professores no SGIE
Resposta
No ano passado, quantos professores receberam formação em exercício sobre ensino de
crianças com deficiência?
Os professores têm acesso a especialistas para ensinar crianças com deficiência? (Sim =
1, Não=2)
Se sim, quantos são na sua escola?
Se sim, quantos são de fora da sua escola?

A Tabela 9 apresenta um exemplo de recolha de informação mais detalhada sobre a capacidade do professor,
ligada directamente às secções do pessoal já existente nos SGIE actuais. Utiliza perguntas actuais sobre as
qualificações dos professores do SGIE da Nigéria. As linhas e colunas a sombreado foram acrescentadas ao
formulário actual, para permitir a recolha de informação sobre a capacidade dos professores para ensinar
crianças com deficiências. A opção a sombreado ‘7 - Educação Especial ou Inclusiva’ foi acrescentada à ‘disciplina
de qualificação’ da lista de respostas da Nigéria.
O objectivo da educação na CDPD é a educação inclusiva. Mas o entendimento na maior parte dos países sobre o
que são a educação inclusiva e a educação especial, e de como elas são diferentes, é limitado. Portanto, os títulos
das colunas adicionais referem-se a ensinar crianças com deficiência, não à educação especial ou inclusiva em si.
Para os sistemas de ensino mais avançados que estão a criar apoios para as escolas mais inclusivas, também
podem ser incluídas as perguntas que constam na Tabela 10.
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Tabela 9: Exemplo de perguntas sobre a capacidade dos professores integradas na informação actual recolhida
sobre o pessoal docente:
Exemplo adaptado do formulário da Nigéria

Introduzir informação sobre todos os professores que: (1) constam na folha de pagamentos da escola, se trabalham na
escola ou estão ausentes há muito tempo; (2) trabalham na escola, mas não constam na folha de pagamentos
Género

M- Masculino

F- Feminino

Tipo de Professor

1- Director

2- Vice-Director

3- Professor

Fonte de Salário

1- Governo Federal

2- Governo Estatal
– na folha de
pagamentos desta
escola

3- Governo Estatal –
na folha de
pagamentos de outra
escola

Presença

1- Presente ou temporariamente ausente
2- Ausente há mais de 1 mês (licença de parto)
3- Ausente há mais de 1 mês (licença por doença)
4- Ausente há mais de 1 mês (formação)
5- Ausente há mais de 1 mês (destacamento)
6- Ausente há mais de 1 mês (não autorizado)

Qualificação académica

Qualificação Pedagógica

Disciplina da qualificação

1- Abaixo SSCE

2- SSCE/WASC

3- OND/Diploma

4- Grau/HND/Graduado

1- NCE

2- PGDE

4- M.Ed. ou equivalente

5- Nível II ou
equivalente

1- Inglês

2- Matemática

3- Ciências

4- Negócios

5- Humanidades

6- Tecnologia

3- B.Ed. ou
equivalente
6- Nenhuma

7- Educação Especial ou Inclusiva
Nº...................................................................
Nome do professor...................................................
Sexo...............................................................
Tipo de professor.....................................................
Fonte do salário....................................................
Ano de nascimento..........................................................
Ano da primeira nomeação............................................
Nível de ensino..........................................................
Presença...............................................................
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Qualificação académica..............................................
Qualificação Pedagógica...............................................
Disciplina da qualificação..............................................

Assinalar na caixa, se o professor ensina a disciplina da sua qualificação
Assinalar na caixa, se o professor ensina também classes do secundário básico nessa escola
Assinalar na caixa, se o professor participou em workshops/seminários de formação nos
últimos 12 meses
Assinalar na caixa, se o professor recebeu formação em ensino de crianças com deficiência
nos últimos 12 meses
Assinalar na caixa, se o professor recebeu formação inicial sobre crianças com deficiência

Tabela 10: Perguntas abertas sobre a capacidade dos professores para sistemas de ensino mais desenvolvidos
A sua escola tem sala de recursos com pessoal formado em ensino de crianças com
deficiência? (Sim=1, Não=2)
A escola tem especialistas disponíveis para os professores consultarem quando tiverem
problemas relacionados com alunos com deficiência? (Sim=1, Não=2)
Quantos terapeutas da fala há na sua escola?
Quantos fisioterapeutas trabalham na sua escola?
Existem especialistas de fora da escola, mas dentro do distrito escolar, que os seus professores
podem consultar sobre questões relacionadas com o ensino de crianças com deficiência?
(Sim=1, Não=2)

Além do pessoal, há a questão dos serviços prestados às crianças. Isso pode incluir uma ampla gama de
actividades. A Tabela 11 apresenta uma lista extensa. Como sempre, devem ser priorizadas, limitadas ou
complementadas com base no contexto local do país. Alguns dos serviços na Tabela 11 não estão disponíveis em
vários países e, portanto, não faz sentido incluí-los.
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Tabela 11: Exemplo de perguntas sobre serviços prestados pela escola

Quantas crianças
receberam...
1

2

RAPAZES

RAPARIGAS

Classe

Classe

3

4

5

6

1

2

3

4

TOTAL

5

6

Tutoria ou ajuda especial
na sala de aula por um
auxiliar ou outro
professor
Tutoria ou ajuda fora da
sala de aula
Fisioterapia
Terapia da fala –
articulação
Terapia da fala –
linguagem pragmática
Terapia ocupacional
Aconselhamento
Ensino em Braille
Ensino em Linguagem
gestual
Óculos
Lupas para pouca visão
Auriculares
Cadeiras de rodas ou
triciclos
Bengalas, andarilhos, ou
dispositivos semelhantes
Próteses
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Os relatórios sobre a deficiência com base no SGIE têm três partes: primeiro, relatórios sobre a presença e
experiência das crianças com deficiência; segundo, acessibilidade das estruturas físicas e dos materiais e a
formação do pessoal da escola; e, por último, os tipos de serviços prestados aos alunos. Note-se que as tabelas
da presente secção não são para serem concebidas pelo pessoal da escola, mas pelo Ministério da Educação
com base nos dados que reúne dos relatórios da escola.

A Tabela 12a apresenta a desagregação básica por rapazes e raparigas matriculados na escola que têm
deficiência por classe. Os números desta tabela vêm da Tabela 1a. As percentagens obtêm-se pela divisão desses
números pelo total de crianças (rapazes, raparigas ou ambos) na escola.

Tabela 12a: Modelo de relatório para crianças com deficiência matriculadas na escola
RAPAZES
Número de crianças com
deficiência
Percentagem de crianças
com deficiência
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A Tabela 12b apresenta a informação correspondente, mas mais detalhada Esta é a tabela que pode ser
concebida se, em vez de se usar as perguntas da Tabela 1A, o SGIE incluir a desagregação por classe das Tabelas
1B e 1C.

Tabela 12b: Modelo de relatório para crianças com deficiência matriculadas no sistema de ensino por classe

Classe
Crianças com deficiência

1

2

3

4

5

6

TOTAL

Rapazes - número
Rapazes - percentagem

Raparigas – número
Raparigas - percentagem

TOTAL – número
TOTAL - percentagem
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A Tabela 13 apresenta a desagregação das crianças por tipo e grau de deficiência, com base na Tabela 1a. Na
Tabela 13, as crianças com poucas necessidades de apoio são as registadas com alguma dificuldade na Tabela
1a, enquanto que as com muitas dificuldades são consideradas como tendo muita necessidade de apoio.
Tabela 13: Modelo de relatório por tipo e grau de deficiência das crianças matriculadas na escola
Visão

Audição

Motricidade
Global

Motricidade
Fina

Intelectual

Comunicação

Comportamento
e Socialização

Rapazes
Número
Pouca necessidade de
apoio
Muita necessidade de
apoio
Percentagem
Pouca necessidade de
apoio
Muita necessidade de
apoio
Raparigas
Número
Pouca necessidade de
apoio
Muita necessidade de
apoio
Percentagem
Pouca necessidade de
apoio
Muita necessidade de
apoio
Todos
Número
Pouca necessidade de
apoio
Muita necessidade de
apoio
Percentagem
Pouca necessidade de
apoio
Muita necessidade de
apoio

As Tabelas 12a, 12b e 13 são para crianças matriculadas na escola e representam o nível mínimo de informação
necessária para o SGIE. No entanto, conforme explicado anteriormente, as crianças com deficiência enfrentam
muitas barreiras quando se trata de assistir e de ter sucesso na escola. Portanto, se forem usadas tabelas
extensas para recolher dados, estas tabelas devem também ser replicadas para participantes, abandono escolar e
reprovados. Além disso, no relatório padrão para taxas de abandono escolar e reprovações, a desagregação deve
ser feita não apenas por sexo, mas também por deficiência e por tipo de deficiência.
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Figura 1: Exemplo de diagrama que apresenta as taxas de abandono escolar por sexo e deficiência

Um exemplo de diagrama de barras para abandono escolar consta em Figura 1, mas podia ser replicado para
os novos ingressos, aprovações, reprovações, ou outro indicador que já esteja a ser recolhido e analisado pelo
actual SGIE.
No exemplo hipotético DA Figura 1, as crianças com deficiência têm uma taxa de abandono escolar de 25%,
comparando com apenas 10% das crianças sem deficiência, enquanto que tanto rapazes como raparigas com
deficiência têm mais probabilidade de abandono escolar do que os seus pares sem deficiência. O efeito é maior
nas raparigas, consistente com a hipótese de que a deficiência tem um impacto maior nas raparigas do que nos
rapazes.

Os dois indicadores primários da acessibilidade física são as vias de acesso à entrada e a existência de casas
de banho acessíveis. Exemplo de indicadores de informação sobre a acessibilidade das entradas das escolas
consta na Figura 2. A barra mais à esquerda representa a percentagem de escolas com estrada acessível
durante o ano. A segunda barra divide as escolas entre as sem degraus e as que com degraus e rampas. Em
ambos os casos, os degraus não representam uma barreira para as pessoas com problemas de mobilidade. A
terceira barra apresenta o número de escolas cujas entradas são suficientemente largas para uma cadeira de
rodas passar. A última barra representa a percentagem de escolas que cumprem as três condições - estrada
acessível durante o ano, sem barreiras devido a degraus e entrada suficientemente larga, tendo deste modo
entradas totalmente acessíveis.
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Figura 2: Indicadores de acessibilidade da entrada

A Figura 3 apresenta informação sobre a acessibilidade das casas de banho para alunos, que consta da Tabela
5. Este número seria obtido adicionalmente ao relatório padrão da média de casas de banho para as crianças. A
disponibilidade de casas de banho acessíveis está desagregada por sexo e por aluno, em comparação com o
pessoal. A primeira barra apresenta a percentagem de escolas sem casas de banho. A segunda barra
apresenta o total de escolas com casas de banho separadas por sexo, desagregado por acessibilidade. A
terceira barra apresenta percentagem de escolas com casas de banho comuns desagregada por acessibilidade.
A quarta barra representa a soma das três primeiras, apresentando qual a percentagem de escolas que tem
casas de banho que as crianças com deficiência podem usar e qual a percentagem de escolas que não tem
instalações para crianças com deficiência. A última barra, refere-se às casas de banho para o pessoal.
Figura 3: Indicadores de casas de banho acessíveis
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Os indicadores acima referidos representam os principais indicadores para as estruturas físicas. Mas, se for
recolhida informação adicional, conforme consta nas Tabelas 6 e 7, então essa informação deve também ser
comunicada. Se for usada a abordagem adoptada na Tabela 6, isto é, acrescentar apenas uma coluna para a
acessibilidade na medição das instalações das tabelas existentes, em seguida, os dados podem ser
apresentados como actualmente reportados, apenas desagregados por instalações acessíveis e não acessíveis.
Se for recolhida informação especial sobre a acessibilidade, então esses dados devem também ser reportados.
Por exemplo, se forem usadas as perguntas da Tabela 7, então, o relatório do SGIE deve incluir informação
sobre a percentagem média de salas em cada escola que são acessíveis, a percentagem média de pisos
acessíveis, a percentagem de salas com saídas de emergência acessíveis a crianças com deficiência, bem
como a percentagem de escolas com plano de evacuação que inclui preparação para crianças com deficiência.
O relatório sobre os materiais como, por exemplo, o tipo de informação que consta na Tabela 8, pode ser
elaborado conforme consta na Figura 4. Apenas três itens da Tabela 8 estão incluídos na figura. Note-se que
eles estão organizados de ‘máximo disponível’ a ‘mínino disponível’, para digitalizar mais rapidamente a figura, a
fim de verificar onde estão as maiores necessidades. Obviamente, os elementos que constam na tabela devem
ser seleccionados de modo a serem adequados para o contexto local.
Figura 4: Exemplo de diagrama de materiais acessíveis

O conjunto mínimo de perguntas recomendadas sobre o pessoal da escola para o SGIE que consta na Tabela
9 pode ser usado para calcular a percentagem média de professores com formação em ensino de crianças
com deficiência, e também a percentagem de escolas que têm especialistas para ensinar a crianças com
deficiência. No entanto, as médias podem, por vezes, ocultar as desigualdades, portanto será também uma boa
ideia observar a distribuição das escolas pelo número de professores que recebeu essa formação. Um exemplo
está representado na Figura 5.
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Figura 5: Escolas por percentagem de professores formados em inclusão

Esta figura pode ser replicada separadamente por zonas urbanas e rurais ou por região, para verificar se
existem diferenças significativas entre os distritos escolares. Este tipo de figura pode também ser gerado
usando os dados da Tabela 10, que também podem ser usados para determinar quantos professores são
formados especificamente como professores de educação especial. Mas a verdadeira vantagem da Tabela 10 é
que, mantendo o registo de formação professor por professor será mais fácil para os diretores de escola
acompanhar quem foi formado e gerir os calendários de formação.
Para os sistemas de ensino que recolhem informação adicional com perguntas, tais como as que constam na
Tabela 11, as informações adicionais devem descrever a prevalência e distribuição das escolas cujos
professores têm acesso a mais consultas e especialistas.

Os dados sobre os serviços prestados devem estar desagregados, tanto quanto possível, a fim de verificar se
existem barreiras específicas para receber esses serviços com base na idade e sexo. Também é importante
considerar o tipo de deficiência. Alguns serviços, por exemplo, de próteses, de aparelhos auditivos ou de terapia
da fala, aplicam-se apenas a crianças com determinada incapacidade. Outros serviços podem aplicar-se a
todas as crianças como, por exemplo, a tutoria especial dentro ou fora da sala de aula, mas podem ser
considerados mais frequentemente adequados para alguns tipos de crianças como, por exemplo, as com
dificuldades de aprendizagem.
Portanto, o primeiro corte nos dados deve observar apenas a percentagem de crianças com deficiência, por
classe e sexo, que recebe qualquer tipo de serviço. Exemplo disso está representado na Figura 6.
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Figura 6: Percentagem de crianças com deficiência que recebe serviços especiais por sexo e classe

A seguir, pode-se elaborar o diagrama para a recepção de serviços por tipo de deficiência, conforme consta na
Figura 7.
Figura 7: Percentagem de crianças com deficiência que recebe serviços especiais por tipo de deficiência e sexo

No exemplo da Figura 7, a diferença nos serviços por sexo é apenas evidente para a deficiência intelectual e
comportamental. Novamente, a desagregação destas por zona - rural, urbana ou região - pode ajudar a
determinar se os serviços abrangem as crianças de todas as zonas. Deve-se também elaborar outra tabela que
apresente o número de crianças que recebe cada tipo de serviço, para verificar se a prestação de serviços
abrange as crianças que necessitam.
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Os Sistemas de Gestão da Informação na Educação são importantes para monitorizar e avaliar as escolas. São
procedimentos administrativos que recolhem, organizam e reportam sobre a experiência das crianças nas
escolas, bem como sobre as características das escolas, incluindo estruturas, materiais, serviços e recursos
humanos. Frequentemente, as crianças com deficiência não estão nos SGIE, o que torna impossível avaliar a
sua experiência. Muito frequentemente, os SGIE não recolhem informação sobre a acessibilidade das escolas e
dos materiais escolares, sobre os tipos de serviços disponíveis ou sobre a formação em inclusão que os
professores receberam. Sem dados sobre a experiência das crianças com deficiência ou do ambiente das suas
escolas, não é possível identificar e monitorizar os problemas e os obstáculos, planificar e implementar políticas
para resolver esses problemas e obstáculos, ou avaliar o impacto dessas políticas uma vez implementadas.
Esta brochura apresenta recomendações sobre como incluir os dados das crianças com deficiência e do
ambiente da sua escola no SGIE. Recomenda o uso de uma abordagem de identificação da deficiência
consistente com as tendências internacionais de concepção da deficiência, nomeadamente, identificando as
crianças que têm dificuldades em determinadas actividades e registando essas dificuldades em escala. O tipo e
grau de deficiência podem ter grande impacto sobre o efeito da deficiência na escolarização e, portanto devem
ser registados. A brochura sugere também um conjunto mínimo de perguntas que deve ser incluído em todos
os SGIE e ideias sobre como aumentar essa informação, se mais informação for recolhida.
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Opcional (A/RES/61/106) foram
adoptados a 13 de Dezembro de 2006, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e foi aberta à assinatura a
30 de Março de 2007. Houve 82 signatários da Convenção, 44 signatários do Protocolo Opcional e uma
ratificação da Convenção. Este é o maior número de signatários da história de uma Convenção das Nações
Unidas no dia de abertura. É o primeiro tratado de direitos humanos abrangente do século 21 e é a primeira
convenção sobre direitos humanos a ser aberta à assinatura de organizações de integração regional. A
Convenção entrou em vigor a 3 de Maio de 2008. Para mais informação visite: http://www.un.org/disabilities/.
Deficiência: O Artigo 1 da CDPD descreve as pessoas com deficiência como “as que têm incapacidade física,
mental, intelectual e sensorial de longo prazo, que em interacção com várias barreiras, podem impedir a sua
participação plena e efectiva na sociedade em igualdade de condições que os outros”.
Sistema de Gestão da Informação na Educação. O SGIE consiste de um processo de recolha, agregação e
informação de dados com base na escola. Inclui vários tipos de recolha de dados e um sistema de distribuição
e recolha dos mesmos; um método de introduzir esses dados por via electrónica; concepção de indicadores
para o nível da escola, distrital e nacional; e, finalmente, conjunto de relatórios padronizados, usando os dados
que permanecem consistentes ao longo do tempo, a fim de acompanhar o desempenho do sistema educativo.
Inclusão é onde há reconhecimento da necessidade de transformar as culturas, políticas e práticas da escola
para acomodar diferentes necessidades individuais dos alunos, e a obrigação de remover as barreiras que
impedem essa possibilidade.
Educação Inclusiva é “um processo de abordagem e de resposta às diferentes necessidades de todos os
alunos, através do aumento da participação na aprendizagem, culturas e comunidades, e da redução da
exclusão na e da educação. Trata-se de alterações e modificações nos conteúdos, abordagens, estruturas e
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”.
5

Grupo de Washington é o grupo criado pela Comissão de Estatística das Nações Unidas para conceber
recomendações para melhorar as medições da deficiência comparáveis internacionalmente para a
monitorização e avaliação. A organização está aberta aos institutos nacionais de estatística dos países
membros das Nações Unidas. A Comissão de Estatística das Nações Unidas deu o nome aos seus grupos da
primeira cidade onde se reuniram, daí o nome Grupo de Washington. O seu sítio na Internet é: http://
www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm.
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