
 1 

  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES 

 

Organização líder 

DESINCOOP, Crl 

 

Oganizações Participantes 

ANTARES Società per lo Sviluppo dei Sistemi Organizzativi a rl 

GEMS Northern Ireland Limited 

Centre Recursos d'Iniciatives i Autocupació sl 

Spir Oslo 

ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLTORE 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 

 

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



 3 

QUADRO INTERNACIONAL 

 

Ao longo das últimas décadas, foram assinados Instrumentos internacionais e acordos que 

informam o direito à Educação, em países do mundo inteiro. 

Após a II Guerra Mundial, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, a 10 de dezembro de 1948 (resolução 

217 da Assembleia Geral), como um padrão comum aos empreendimentos para todos os 

povos e todas as nações. 

Artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1. “Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos 

a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é 

obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos 

estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do 

seu mérito. 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, 

a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 

religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para 

a manutenção da paz. 

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar 

aos filhos.” 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 

na sua 11.ª sessão, reunida em Paris de 14 de novembro a 15 de dezembro de 1960, 

lembrando que a Declaração Universal de Direitos Humanos afirma o princípio de não 

discriminação e proclama o direito de todas as pessoas à educação;  

Esta Convenção aprova, no dia 14 de Dezembro de 1960, 19 artigos, destacando-se, aqui, 

o  ARTIGO 1.º que refere que “se entende por discriminação toda a distinção, exclusão, 

limitação ou preferência que, com fundamento na raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição económica ou de 
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nascimento, tenha a finalidade ou efeito de destruir ou alterar a igualdade de tratamento 

no domínio de educação e, em especial:  

a) Excluir qualquer pessoa ou um grupo de pessoas do acesso a diversos tipos e 

graus de ensino;  

b) Limitar a um nível inferior a educação de uma pessoa ou de um grupo;  

c) Sob reserva das provisões do artigo 2 da presente Convenção, instituir ou manter 

sistemas ou estabelecimentos de ensino separados para as pessoas ou grupos; 

ou  

d) Colocar uma pessoa ou um grupo numa situação incompatível com a dignidade 

humana.” 

A mesma Convenção refere-se ao termo “ensino” (ponto 2, do Artigo 1º), incluindo os 

“diversos tipos e graus e compreende o acesso ao ensino, o nível e a sua qualidade e as 

condições em que é ministrado.” 

Mais tarde, na Assembleia Geral de 16 de dezembro de 1966, através da resolução 2200A 

(XXI), entrou em vigor, a 3 de janeiro de 1976, o Pacto Internacional dos Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais. Este instrumento identificou certos direitos e obrigações 

no seu Art.º. 13, que o Estado deve implementar imediatamente, incluindo, entre outras 

medidas: 

2. (a) ensino primário deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente; 

3. permitir que pais e responsáveis legais escolham as escolas de seus filhos; 

4. respeitar a liberdade dos particulares e entidades para estabelecer e dirigir 

instituições de ensino.  
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Itália Noruega Reino Unido Espanha Portugal 

Assinatura a 

18/01/1967 e 

ratificação, 

aceitação, adesão 

e sucessão a 

15/09/1978 

Assinatura a 

20/03/1968 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

13/09/1972 

Assinatura a 

16/09/1968 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

20/05/1976 

Assinatura a 

28/09/1976 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

27/04/1977 

Assinatura a 

07/10/1976 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

31/07/1978 

 

Um dos principais resultados do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência foi a 

formulação do Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, adotado pela 

Assembleia Geral a 3 de dezembro de 1982, através da sua resolução 37/52. Este programa 

constitui uma estratégia global para melhorar a prevenção, reabilitação e uniformização de 

oportunidades, que diz respeito à participação total de pessoas com deficiência na vida 

social e no desenvolvimento nacional. O Programa de Ação Mundial para Pessoas com 

Deficiência também enfatiza a necessidade de abordar a deficiência a partir de uma 

perspetiva de direitos humanos. 

Os serviços para pessoas com deficiência devem ser fornecidos, sempre que possível, 

dentro das estruturas sociais, de saúde, educação e trabalho existentes na sociedade. Estes 

incluem todos os níveis de cuidados de saúde; ensino primário, secundário e superior; 

programas gerais de formação profissional e colocação no emprego e medidas de 

segurança social e serviços sociais. 

Avanços significativos em técnicas de ensino e desenvolvimentos inovadores importantes 

sucederam no campo da educação especial e muito mais pode ser alcançado na educação 

de pessoas com deficiência. No entanto, esse progresso circunscreve-se a alguns países ou 

a alguns centros urbanos. Os avanços dizem respeito à deteção precoce, avaliação e 

intervenção, programas de educação especial numa variedade de ambientes, com várias 

crianças com deficiência, capazes de participar num ambiente escolar regular, enquanto 

outras exigem programas muito intensivos. 
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Na quadragésima quarta sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de novembro 

de 1989, foi adotada a resolução “Convenção sobre os Direitos da Criança”. 

Os líderes mundiais decidiram que as crianças precisavam de uma convenção especial 

apenas para elas, porque as pessoas com menos de 18 anos de idade, precisam, muitas 

vezes, de cuidados especiais e proteção que os adultos não necessitam. Os líderes queriam, 

ainda, garantir que o mundo reconhecesse que as crianças também têm direitos humanos. 

Este documento foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo para 

integrar toda a série de direitos humanos - incluindo os direitos civis, culturais, económicos, 

políticos e sociais. 

Portugal Espanha Itália Noruega Reino Unido 

Assinatura a 

26/01/1990 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

21/09/1990 

Assinatura 

a26/01/1990 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

06/10/1990 

Assinatura a 

26/01/1990 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

05/09/1991 

Assinatura a 

26/01/1990 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

01/08/1991 

Assinatura a 

19/04/1990 e 

ratificação, 

aceitação, 

adesão e 

sucessão a 

16/12/1991 

 

A UNESCO, a UNICEF, o Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e o Fundo de População da ONU lançaram originalmente o movimento 

mundial Educação para Todos (EPT) na década de 1990, na Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia, como resultado de uma cooperação inédita 

por parte destes cinco convocadores e o conjunto de metas internacionais em educação - 

os objetivos da EPT. Depois desse momento histórico, a educação foi reconhecida como 

sendo mais do que o acesso ao ensino primário e também abordou as necessidades básicas 

de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos e é considerada, mundialmente, o 

bom exemplo de mobilização de governos, sociedade civil, profissionais da educação e o 

setor privado. 

Entre os principais resultados da Década das Pessoas com Deficiência está a adoção das 

Normas-Padrão para a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência pela 
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Assembleia Geral, a 20 de dezembro de 1993 (resolução 48/96). As Regras Padrão não 

eram legalmente instrumentos, mas representavam um forte compromisso moral e político 

dos governos para tomar medidas a fim de alcançar a uniformização de oportunidades 

para pessoas com deficiência e descreveram os conceitos aceites naquele período. Essas 

regras serviram como um instrumento para a formulação de políticas e como base para a 

cooperação técnica e económica. 

“Em situações em que o sistema escolar geral ainda não atende adequadamente às 

necessidades de todas as pessoas com deficiência, pode ser considerada uma educação 

especial. Deve ser destinada a preparar os alunos para a educação no sistema escolar geral. 

A qualidade dessa educação deve refletir os mesmos padrões e ambições que a educação 

geral e deve estar intimamente ligada a ela. No mínimo, os alunos com deficiência devem 

ter a mesma parcela de recursos educativos que os alunos sem deficiência. Os Estados 

devem visar a integração gradual dos serviços de educação especial no ensino regular. 

Reconhece-se que, em alguns casos, a educação especial pode atualmente ser considerada 

a forma mais apropriada de educação para alguns alunos com deficiências”.1 

O movimento internacional que pede escolas inclusivas, iniciado pelas Nações Unidas, teve 

impactos nas políticas e práticas para crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais nos países envolvidos. Mas, de facto, o paradigma da escola inclusiva foi 

consagrado através da adoção da Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e 

Práticas em Educação e Estrutura de Ação para Necessidades Especiais (UNESCO, 1994), na 

área de necessidades educativas especiais, em Espanha, entre 7 e 10 de julho. Mais de 300 

participantes representando 92 países e 25 organizações não-governamentais 

internacionais invocaram a necessidade de os Estados criarem condições e garantirem 

apoio específico e apropriado para que todos os alunos, independentemente das suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, possam aprender 

juntos, compartilhando os mesmos contextos educativos. A Declaração de Salamanca foi o 

primeiro reconhecimento internacional de que, para atender às necessidades de alunos 

com necessidades especiais, a meta para esses alunos deve ser mudada da inclusão na 

                                       

1 Resolução das Nações Unidas 48/96 
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educação para a educação inclusiva. Enfatiza que as escolas inclusivas são o meio mais 

eficaz de combater atitudes discriminatórias, construir uma sociedade inclusiva e alcançar 

a educação para todos. 

“A educação inclusiva implica que as crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais devem ser incluídos nas adaptações educativas feitas para a maioria das 

crianças… As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades 

dos estudantes, acomodação dos diferentes estilos e taxas de aprendizagem e 

assegurar uma educação de qualidade para todos através de currículos apropriados, 

adaptações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com as 

suas comunidades.” (UNESCO – Declaração de Salamanca, 1994). 

O Fórum Mundial de Educação em Dakar, em 2000, o compromisso mais importante com 

a educação nas últimas décadas e que ajudou a impulsionar progressos significativos na 

educação, estabeleceu seis objetivos para alcançar até 2015 pela educação para todos. 

Portanto, metas como: 

1. Expandir e melhorar o atendimento integral na primeira infância e a 

educação, sobretudo para as crianças mais vulneráveis e desfavorecidas; 

2. Assegurar que até 2015 todas as crianças, em particular as raparigas, crianças 

em circunstâncias difíceis e pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso 

a um ensino primário gratuito e obrigatório de boa qualidade; 

3. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e 

adultos sejam atendidas através do acesso equitativo a programas 

adequados de aprendizagem e competências para a vida; 

4. Alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos até 

2015, especialmente para as mulheres, e acesso equitativo à educação básica 

e continua para todos os adultos; 

5. Eliminar as disparidades entre os sexos no ensino primário e secundário até 

2005, e alcançar a igualdade de género na educação até 2015, com foco em 

garantir o acesso pleno e igualitário das meninas e a sua realização na 

educação básica de boa qualidade; 
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6. Melhorar todos os aspetos da qualidade da educação e assegurar a 

excelência de todos, para que todos, especialmente em alfabetização, 

numeração e competências essenciais para a vida, alcancem resultados de 

aprendizagem reconhecidos e mensuráveis. 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia consagra certos direitos políticos, 

sociais e económicos aos cidadãos e residentes da União Europeia (UE) no direito da UE. 

O Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros e a Comissão Europeia proclamaram-no 

em Nice, a 7 de Dezembro de 2000. Contudo, o seu estatuto legal era incerto e não 

produzia pleno efeito jurídico até à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a 1 de 

Dezembro de 2009. 

Destacamos dois artigos: 

Artigo 14 sobre o direito à educação 

1. Toda pessoa tem direito à educação e a ter acesso à formação profissional 

e contínua. 

2. Este direito inclui a possibilidade de receber educação obrigatória gratuita. 

3. A liberdade de criar estabelecimentos de ensino respeitando os princípios 

democráticos e o direito dos pais de assegurar a educação e o ensino dos 

filhos em conformidade com as suas convicções religiosas, filosóficas e 

pedagógicas deve ser respeitado, de acordo com as leis nacionais que regem 

a educação, exercício de tal liberdade e direito. 

Além disso, o Artigo 26 sobre a integração de pessoas com deficiência no qual “A União 

reconhece e respeita o direito das pessoas com deficiência de beneficiar-se de medidas 

destinadas a assegurar a sua independência, integração social e ocupacional e participação 

na vida da comunidade”. 

Um aspeto inovador foi a inclusão da proibição dos tipos de discriminação, como 

deficiência, idade e orientação sexual. 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e 

o seu Protocolo Adicional, adotado em Nova York, a 13 de dezembro de 2006, só entraram 

em vigor a 3 de maio de 2008. 
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De acordo com o artigo 45 (1), promove a garantia e a promoção dos direitos humanos 

de todos os cidadãos, particularmente pessoas com deficiência, reafirmando princípios 

universais (dignidade, integridade, igualdade e não-discriminação) e consciencializando a 

sociedade sobre a deficiência. De acordo com o artigo 24 “Os Estados Membros 

reconhecerão o direito das pessoas com deficiência à educação. A fim de exercer este 

direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Membros 

assegurarão um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de aprendizagem ao 

longo da vida.” 

 

Espanha Itália Reino Unido Portugal Noruega 

Assinatura a 

30/03/2007 e 

Confirmação 

formal (c), 

Adesão (a), 

Ratificação a 

03/12/2007 

Assinatura a 

30/03/2007 e 

Confirmação 

formal (c), 

Adesão (a), 

Ratificação a 

15/05/2009 

Assinatura a 

30/03/2007 e 

Confirmação 

formal (c), 

Adesão (a), 

Ratificação a 

08/06/2009 

Assinatura a 

30/03/2007 e 

Confirmação 

formal (c), 

Adesão (a), 

Ratificação a 

23/09/2009 

Assinatura a 

30/03/2007 e 

Confirmação 

formal (c), 

Adesão (a), 

Ratificação a 

07/03/2013 

 

Em dezembro de 2010, a UE tornou-se parte da CDPD. Ao fazê-lo, a UE reconheceu os 

desafios que as pessoas com deficiência enfrentam para garantir os seus direitos, e 

salientou a necessidade de ações da UE que estejam firmemente na agenda da União 

Europeia e dos seus Estados-Membros. 

Os principais elementos derivados do CDC e CRPD, no que diz respeito às crianças com 

deficiência incluem: 

• A obrigação de agir no melhor interesse da criança; 

• O direito à não discriminação; 

• A consideração das capacidades em evolução da criança; 

• O direito de participar / o direito de ser ouvido; 

• O direito de estar livre da violência; 

• O direito à vida familiar; 
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• o direito à assistência; 

• O direito à educação, incluindo a educação inclusiva. 

 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os Estados-

Membros das Nações Unidas em 2015, fornece um projeto compartilhado para a paz e a 

prosperidade das pessoas e do planeta, agora e no futuro. No fundo, estão os 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são uma chamada urgente por todos os países 

- desenvolvidos e em desenvolvimento - numa parceria global. Reconhecem que acabar 

com a pobreza e outras privações deve andar de mãos dadas com estratégias que 

melhorem a saúde e a educação, reduzam a desigualdade e estimulem o crescimento 

económico - ao mesmo tempo em que combatem a mudança climática e trabalham para 

preservar os nossos oceanos e florestas. 

O objetivo de alcançar a educação universal reafirma a crença de que a educação é um 

dos impulsionadores mais poderosos e comprovados para melhorar a vida das pessoas e 

o desenvolvimento sustentável. 

ODS 4 procura garantir que as pessoas tenham acesso à educação equitativa e de 

qualidade em todas as fases da vida, desde a educação e cuidados na primeira infância, 

passando pela educação primária e secundária, até à formação técnica, vocacional e 

educação terciária. Além de promover as qualificações formais, o ODS 4 também visa 

aumentar o número de jovens e adultos com competências relevantes para a profissão, 

empregos decentes e empreendedorismo. 

Além disso, prevê um mundo sem disparidades de género na educação e em que as 

pessoas vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, têm acesso igual a todos os 

níveis de educação e formação profissional. 

Alcançar a alfabetização universal e adquirir conhecimentos e competências para promover 

o desenvolvimento sustentável também são considerados cruciais para capacitar as pessoas 

a viverem vidas independentes, saudáveis e sustentáveis. 

Para acelerar o progresso com todos esses objetivos, o ODS 4 pede que mais instalações 

educativas sejam construídas e melhoradas, mais bolsas de educação superior sejam 
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disponibilizadas aos países em desenvolvimento e uma maior oferta de professores 

qualificados2. 

O relatório conjunto da Comissão Europeia e do Conselho Europeu de 2015 sobre a 

aplicação da chamada estratégia «Educação e Formação 2020» (EF2020) estabeleceu 

«Educação inclusiva, igualdade, equidade, não-discriminação e promoção das 

competências cívicas» como um domínio prioritário para a cooperação europeia em 

educação e formação. 

Em dezembro de 2017, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia 

aprovaram plenamente a adoção do pilar europeu dos direitos sociais. O acordo destaca 

a importância das dimensões sociais, educativas e culturais das políticas da UE para reunir 

os europeus para construir o nosso futuro comum. 

O primeiro princípio do pilar europeu dos direitos sociais afirma que: 

"todos têm direito à educação inclusiva e de qualidade, à formação e à aprendizagem ao 

longo da vida, a fim de manter e adquirir competências que lhes permitam participar 

plenamente na sociedade e gerir com sucesso as transições no mercado de trabalho". 

A estratégia Europa 2020 e a ET2020 definiram dois objetivos principais que visam a 

educação inclusiva a alcançar em toda a Europa até 2020 e no que respeita ao tema do 

projeto Melody, o mais importante está relacionado com o objetivo da taxa de abandono 

precoce da educação e formação dos 18 aos 24 anos que deveria estar abaixo de 10%. 

“Os objetivos de desenvolvimento sustentável têm estado no centro da política europeia 

há muito tempo, firmemente ancorados nos Tratados europeus e integrados em projetos-

chave, políticas setoriais e iniciativas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, adotadas pela 

                                       

2 Nações Unidas, http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/; 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainabledevelopment-goals.html;  

Fichas Técnicas da ONU  

"Por que é importante" e o Grupo do Banco Mundial, Atlas de Sustentabilidade 

Metas de Desenvolvimento 2017 dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial, 2017 
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Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, deram um novo impulso 

aos esforços globais para alcançar o desenvolvimento sustentável. A UE está empenhada 

em desempenhar um papel ativo no sentido de maximizar os progressos no sentido dos 

ODS, conforme salientado na sua Comunicação (COM (2016) 739) "Próximos passos para 

um futuro europeu sustentável". 

Como mostrado acima, usando uma série de instrumentos internacionais de definição de 

padrões, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Lei de Acessibilidade Europeia e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, reforçamos apenas a nível nacional 

que o direito humano fundamental à educação deve ser protegido e promovido. Para 

garantir esse direito a crianças, jovens e adultos com dificuldades de aprendizagem, as 

políticas devem incluir mudanças, adequadas o perfil do aluno, no conteúdo educacional, 

nas abordagens, nas estruturas e apoio à aprendizagem, de modo a atingir o máximo 

aproveitamento do potencial educativo e, ainda, para que todo o público-alvo consiga 

adquirir, pelo menos, um nível mínimo de competências. 

As metas do debate sobre a escola inclusiva foram selecionadas e descritas no ponto 

anterior deste relatório. Também é verdade que a maioria deles está ligada às duas metas 

mais importantes das últimas décadas. A Convenção de Direitos das Crianças (CDC) e a 

Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) são de facto os dois melhores 

exemplos, porque um objetivo dessas convenções é garantir direitos humanos universais 

no contexto de grupos específicos de pessoas, especificamente, crianças e pessoas com 

deficiência. Na verdade, ao longo de todos estes anos está em discussão um direito 

humano fundamental. 

Além disso, essas diferentes iniciativas, apesar de compartilham um contexto geral comum, 

não estão completamente integradas, dificultando a realização de comparações. 

O Relatório Comparativo, partindo de uma visão geral de iniciativas nacionais e 

internacionais, permite identificar algumas experiências, alinhadas com toda a estrutura 

internacional, que pode ser usada como exemplo para a criação dos produtos do projeto 

MELoDY. 
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A reflexão que apresentamos neste relatório comparativo visa responder às seguintes 

perguntas: 

• quais os marcos legislativos que foram adotados nos últimos anos nos países

parceiros;

• quais os contributos e avanços foram postos em prática para a sua implementação;

• qual a importância da pesquisa para enriquecer o desempenho do professor,

levando-o a trabalhar com jovens que apresentam dificuldades de aprendizagem e,

em particular, dificuldades específicas de aprendizagem.

Nos últimos anos, as evidências baseadas em descobertas científicas adquiriram grande 

importância, tendo aumentado nos últimos anos. 

A publicação de legislação recente caminham para uma escola formal de inclusão, como é 

o caso de Portugal.

EVOLUÇÃO DAS LEGISLAÇÃO NACIONAL DE ACORDO COM OS MARCOS HISTÓRICOS DAS NAÇÕES UNIDAS 

1948 
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Declaração dos Direitos Humanos/Artº26: Direito à Educação Nações Unidas 

1975 Abolição da Escola Especial Noruega 

1977 Lei Nº 517: Integração dos alunos com deficiência na escola pública; abolição das 

Escolas Especiais. 

Itália 

1981 Ano Internacional da Pessoa com Deficiência 

1983-1992 Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência / Década das Nações Unidas Para a Pessoa 

com Deficiência/ Recomendado no Programa Mundial de Ação. 

1983 Educação Especial, Lei de Bases da Educação No. 46/86, 14 outubro: Artº 18: “A 

educação especial é organizada de acordo com modelos diversificados de 

integração em estabelecimentos de ensino regulares.” 

Portugal 

1985 Lei Orgânica do Direito à Educação (LODE): Definição legal de Pessoas com 

Deficiência foi consagrada.  Uma pessoa com deficiência é qualquer pessoa com 

uma deficiência física, psicológica ou sensorial permanente ou progressiva que 

cause dificuldades de aprendizagem social ou ocupacional e que implique numa 

desigualdade ou marginalização social.  

Espanha 
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1989 Lei No. 9/89, 2 maio: Inclusão dos alunos no Sistema de Ensino regular é 

fundamental como estratégia educacional. 

Portugal 

1990 Decreto-lei No. 35/90, 25 de janeiro: alunos com NEE são obrigados a frequentar 

a escolaridade obrigatória. 

Portugal 

1990 Lei Orgânica de Regulação Geral do Sistema Educativo em Espanha (LOGSE): nas 

salas de aula há alunos com dificuldades de aprendizagem; menciona o conceito 

de Necessidades Educativas Especiais. 

Espanha 

1991 Decreto-lei 319/91: substituição das categorias baseadas em decisões do foro 

médico pelo conceito de NEE baseado em critérios pedagógicos. 

Portugal 

1992 Lei no. 104: Definição legal de Pessoas com Deficiência foi consagrada.  Uma 

pessoa com deficiência é qualquer pessoa com uma deficiência física, psicológica 

ou sensorial permanente ou progressiva que cause dificuldades de aprendizagem 

social ou ocupacional e que implique numa desigualdade ou marginalização 

social. 

Itália 

1993 Decreto-lei 301/93: os alunos com NEE ficam obrigados ao cumprimento da 

escolaridade obrigatória. 

Portugal 

1994 Declaração de Salamanca: UNESCO (NEE+ Educação Inclusiva (educação para 

todos) 

Salamanca 

1996 Lei da Educação (NI) 1996: concede direitos às crianças com NEE para serem 

educadas nas escolas regulares; direitos para os pais. 

Irlanda do Norte 

1998 Lei da Educação: Regula a educação primária e secundária até à atualidade. Noruega 

2002 Lei Orgânica sobre Qualidade na Educação (LOCE): continua a trabalhar no 

conceito de Necessidades Educativas Especiais (com NEE estão incluídos os 

estudantes com deficiências físicas, psicológicas, sensoriais e aqueles que 

manifestam distúrbios sérios de personalidade ou comportamentais). 

Espanha 

2005 Educação Especial e Deficiência (NI) Decreto-lei 2005 (SENDO): Introduz a 

discriminação por incapacidade.  

Irlanda do Norte 

2006 Decreto-lei 20/2006, 31 janeiro: cria o grupo de recrutamento da educação 

especial. 

Portugal 
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2006  Artigos 24 e 45: Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (UN CRPD) entrou em vigor em 2008 (menciona a educação 

inclusiva). 

Nova Iorque 

2006 Decreto presidencial de 19.5.2006: afirma que a comissão médica designada para 

emitir uma declaração/certificado de incapacidade deve-se referir aos indicadores 

internacionais listados pela CID-10 da OMS. 

Itália 

2006 Lei Orgânica da Educação (LOE): integra conceitos como distúrbios 

comportamentais sérios, o princípio da inclusão, a equidade entre alunos, coesão 

social e compensação das desigualdades ou o princípio da diversidade. 

Espanha 

2008 Decreto-lei 3/2008, 7 janeiro:  a educação inclusiva visa a equidade educativa 

sendo que por esta se entende a garantia de igualdade quer no acesso quer nos 

resultados.   

Portugal 

2010 Lei 170 / 2010 Art.º 1: reconhece dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia 

como Necessidades Específicas de Aprendizagem. Itália 

2012 DIRECTIVA 12/27/2012: “Ferramentas de intervenção para alunos com 

Necessidades Educativas Especiais e organização territorial para a escola 

inclusiva.” 

Itália 

2013 Lei Orgânica para a Melhoria da Qualidade Educativa (LOMCE). Espanha 

2016 Lei sobre Necessidades de Educação Especial e Deficiência (NI) 2016: novas 

obrigações para as Assembleias de Governadores; Assembleias Educativas, 

Serviços Sociais de Saúde; direitos para pais filhos.   

Irlanda do Norte 

2018 Decreto-lei 54/2018, 6 julho: aposta numa escola inclusiva onde cada aluno 

encontra respostas que lhes permitem adquirir um nível de educação e formação 

que facilita a sua completa inclusão social; o direito de cada aluno a uma 

educação inclusiva.   

Portugal 

Análise comparativa das boas práticas dos diferentes países parceiros 

Quando analisadas as práticas inspiradoras apresentadas pelos parceiros do projeto 

MELoDY, verificamos que assentam em estudos internacionalmente reconhecidos. Também 



 17 

é interessante verificar que o público-alvo das práticas apresentadas se centra nos jovens 

a frequentar os primeiros anos de aprendizagem, momento em que, como sabemos, é 

fundamental para a deteção desses problemas, já que quanto mais cedo é identificado o 

problema, mais cedo é a intervenção, permitindo que esses jovens possam evoluir e ter 

sucesso educativo.  

Por outro lado, as Práticas Inspiradoras centram-se num outro público: aquele que trabalha 

com estes jovens, ou seja, a família, o professor, o técnico, o especialista. O 

desenvolvimento e inclusão de uns, depende da formação dos outros. 

O objetivo destas práticas é abrangente e difere, sobretudo, no referencial teórico e 

método apresentado. No entanto, têm em comum o facto de desenvolverem técnicas e 

estratégias cientificamente validadas, que são eficazes na aprendizagem, aferem a 

pertinência da sua aplicação, fornecem ferramentas a todos os que acompanham estes 

jovens, família, professores, técnicos. Para atingir os objetivos pretendidos, as estratégias 

são variadas e muito ricas, o que leva, de um modo geral, a resultados inspiradores, que 

enriquecerão todos os países envolvidos no MELoDY.  

A partilha é sempre enriquecedora e só assim conseguiremos fazer o melhor em prol dos 

nossos alunos. 

A opção desta análise comparativa foi de utilizar todas as práticas apresentadas pelos 

parceiros porque refletem as preocupações acima referidas e ilustram que o caminho para 

a escola inclusiva está em curso, embora com ritmos diferentes, dependendo das 

circunstâncias políticas, sociais e económicas de cada país e das diferentes opções que daí 

resultaram. Por outro lado, também evidencia que a comunidade académica tem tido 

preocupações relativamente às dificuldades de aprendizagem e, em particular, às 

dificuldades de aprendizagem específicas (DAE), o que muito tem contribuído para as 

mudanças de paradigma da escola atual. 

Assim, a Espanha, na sua primeira proposta, parte de um relatório desenvolvido pela UTAE, 

unidade especializada em Distúrbios de Aprendizagem do Hospital Sant Joan de Déu, um 

centro de referência de pesquisa em Barcelona. Esse relatório foi publicado em setembro 

de 2010, no âmbito dos relatórios do FAROS, tendo o estudo sido conduzido pela Dra. 

Anna Sans, integrando dois neuropsicólogos e um fonoaudiólogo. 
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O relatório identifica os principais aspetos que interferem no insucesso académico e define-

o como uma questão variável e oferece algumas considerações, estratégias e propostas 

sobre como reduzi-lo. 

Pretende-se, com este relatório, entre outros, fornecer recursos para identificar e 

diagnosticar dificuldades e distúrbios de aprendizagem, apresentando propostas de 

adaptação escolar, focadas em cada distúrbio de aprendizagem e diferenciadas por idade. 

A mesma equipa de pesquisa que criou o relatório desenvolveu um curso online sobre 

“Aprendizagem, comportamento e transtornos afetivos: diagnóstico e intervenção”, dirigido 

aos professores e que desenvolve e adapta as informações deste relatório.  

A Itália apresentou duas propostas que se destinam, sobretudo, a famílias, centros e 

terapeutas. A primeira, RTI (Resposta à Intervenção), destina-se a oferecer formação 

estratégica, contínua, para professores que trabalham com jovens com dificuldades de 

aprendizagem. Há dois centros de apoio à inclusão que trabalham na área das novas 

tecnologias e ajudam os jovens com DAE a integrarem-se na sua área territorial. 

Os alunos com DAE são sujeitos a um plano de ensino individual (PEI), para ajudar na 

aprendizagem destes alunos. Para que o aluno seja considerado com DAE é necessário que 

a escola identifique as dificuldades do aluno e, depois de recorrer a estratégias 

diferenciadas. Não havendo uma superação das dificuldades, a família é informada e é 

pedida uma avaliação aos serviços de saúde. O relatório deste serviço irá determinar o 

plano de ensino individualizado. 

O RTI passa por três fases fornecidas pelo Departamento de Neurociências da Universidade 

«D’Annunzio», iniciada por uma triagem da fluência de leitura para todos os alunos de 6/7 

anos, seguida de uma segunda triagem (entre novembro e fevereiro).  
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Neste segundo momento, são realizadas atividades de recuperação das dificuldades de 

leitura. É promovido o trabalho em pequenos grupos (um professor para cada grupo) e 

atividades de tutoria (educação de pares). Num terceiro momento (em maio) é realizada 

uma triagem apenas para alunos que participaram nas atividades de recuperação. Após 

esta fase, se algum aluno for resistente à intervenção de recuperação, poderá ser 

encaminhado para uma nova avaliação médica, com o acordo das famílias. Este modelo 

mostrou-se muito útil para as famílias na consciencialização sobre a necessidade de 

verificações especializadas mais profundas. 

É interessante constatar que, esta metodologia está presente em todos os países, embora 

o seu enquadramento seja ligeiramente diferente.  

A segunda proposta apresentada por Portugal, MOOC sobre “Educação Inclusiva”, com o 

objetivo de apoiar a implementação do regime jurídico da Educação Inclusiva, publicado 

no D.L. nº 54/2018, de 6 de julho, diz respeito à formação de professores, um agente 

fundamental do processo, e foi desenvolvido pela Direção-Geral de Educação (DGE), 

integrado no Ministério da Educação.  

Esta formação permitiu uma atualização e aprofundamento da nova legislação, agora em 

vigor, preparando os docentes para a identificação e monitorização das medidas de suporte 

à aprendizagem e à inclusão.  Levou, ainda, os docentes, a uma reflexão sobre a abordagem 

multinível e o desenho universal para a aprendizagem. Permitiu, também, a partilha de 

ideias e atividades, colaborando na reflexão conjunta sobre a implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas.  
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Espanha e Portugal apresentam, assim, duas propostas em que a formação online foi 

privilegiada e fundamental para chegar aos diferentes interessados, apesar de, no primeiro 

caso, assentar numa base médica que, em Portugal, já não é possível aplicar, na medida 

em que deixa de existir, legalmente, a identificação dos alunos por nível de deficiência, 

tendo todos os alunos a possibilidade de serem apoiados para evitar o insucesso escolar. 

Ressalva-se o caso dos alunos sujeitos a “medidas adicionais” que são ajustadas à 

informação médica fornecida à escola. 

Se a formação contínua dos professores é consensual, o diagnóstico precoce das 

dificuldades de aprendizagem também o é na mesma medida. Nesse sentido, destacamos 

a segunda proposta de Espanha, que se baseia no Teste de Avaliação dos Componentes 

Básicos da criança na Leitura (PACBAL) que constitui um instrumento que mede o sucesso 

de uma criança nas competências críticas baseadas na leitura, no ensino básico. Pretende-

se, deste modo, ajudar a determinar se o aluno será um leitor fluente. A sua publicação é 

de 2016, por Josep Font, Montse Castells e Dolors Ramon, da Escola Estel, no âmbito do 

projeto FET. 

Esta técnica permite determinar se os alunos mostram todas as competências necessárias 

para ler corretamente, sendo possível ajustar as medidas de intervenção educativa na 

aprendizagem da leitura, evitando esta dificuldade. 
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O PACBAL consiste na realização de três testes por ano, cada um no final do período 

escolar. Os testes são realizados pelos alunos dos três níveis de ensino (último ano da pré-

primária e os dois primeiros anos do ensino básico). É feita, de seguida, a avaliação dos 

componentes básicos da leitura e o seu processo de aprendizagem (National Reading 

Panel, 2000; Conselho Nacional de Pesquisa, 1998): a consciência fonológica, o princípio 

alfabético, a identificação e a leitura das palavras, a fluência da leitura, a compreensão e o 

vocabulário. Por último, a avaliação de cada um dos componentes da leitura é concretizada 

num dos 7 diferentes testes de avaliação, propostos pelo PACBAL. Esses componentes não 

são avaliados em cada nível, apenas naqueles que são considerados relevantes para uma 

determinada faixa etária. Deste modo, é possível identificar a taxa de alunos que são 

normativos, aqueles que podem apresentar alguns riscos e aqueles que apresentam riscos 

de insucesso na aprendizagem da leitura, estabelecendo os níveis e a intensidade do apoio 

necessário. 

A segunda proposta italiana, "MÉTODO ARM" de DR. Lorenzo Coccia, faz uma Abordagem 

Motora Rítmica (ARM), um método holístico destinado a tratar distúrbios de aprendizagem.  

Este método investe no potencial das crianças e não nas suas deficiências, criando 

vantagens do ponto de vista psicológico, porque as famílias não veem os seus filhos 

"rotulados", mas imediatamente percebem a sua singularidade e os seus recursos; fornece 

um protocolo padronizado e é feito sob medida para cada criança, respeitando os seus 

tempos de aprendizagem e sem descuidar qualquer elemento fundamental para o 

desenvolvimento de competências de redação, de leitura, cálculo e método de estudo. 

A partir do desenvolvimento de competências meta fonológicas e do reforço das 

habilidades linguísticas, esta abordagem propõe uma progressão didática baseada na 

escrita analítica, associada a uma série de padrões gráficos e motores fáceis de usar. Esses 

elementos são reformulados na leitura e representam uma ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento das competências oculomotoras e a atenção sustentada e seletiva 

aplicada à leitura. Paralelamente, ao nível gráfico-motor, o ARM propõe a aprendizagem 

dos vários personagens, desde o impresso ao itálico, com o reforço dos conceitos de 

espacialidade e proporção graças à estrutura dos "três planos" que a criança aprende e 

aplica desde a primeira intervenção. 
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Quanto ao Irlanda do Norte (Reino Unido) destacou um Código de Prática desenvolvido 

pela Autoridade de Educação para todas as escolas seguirem como um modelo de práticas 

inspiradoras para lidar com questões associadas às necessidades educativas especiais, o 

que inclui, entre outros, problemas reconhecidos como dislexia e problemas 

comportamentais. 

O Código de Prática obedece a 5 etapas.  A primeira é liderada pelo professor da turma 

do aluno. É redigido um plano de ação para identificar as suas dificuldades e listar as ações 

que o professor implementará para resolver essas dificuldades. Este colocará em prática 

diferentes estratégias ao longo de um período (eventualmente um ou dois períodos 

letivos). O progresso do aluno é monitorizado e é realizada uma nova avaliação. Nesse 

momento, pode concluir-se que o aluno já não se enquadra nas necessidades educativas 

especiais, continuar na primeira etapa ou passar à segunda etapa. Esta última é liderada 

pelo Coordenador de Necessidades Educativas Especiais (CNEE) da escola, na qual é 

elaborado um Plano de Educação Individual (PEI), sendo o encarregado de educação 

solicitado a assiná-lo, mostrando a sua concordância e compromisso com o mesmo. Nesta 

etapa, são adotadas outras estratégias pela escola, para ir ao encontro das necessidades 

educativas especiais do aluno, o que inclui o Recurso para Apoiar Crianças com 

Necessidades Educativas Especiais. A escola pode, ainda, oferecer um apoio mais 

individualizado, como na alfabetização, seja em aula ou retirado da mesma. Também aqui 

para permitir que as estratégias sejam postas em prática, e para que possam ser 

monitorizados e avaliados os resultados, o aluno permanecerá nesta etapa durante, 

possivelmente, dois períodos. O PEI deve ser revisto com os pais periodicamente ou com 

frequência, se necessário. Após a avaliação desta etapa, a escola pode decidir retirar o 

aluno do registo NEE; regressar à primeira etapa, continuar na segunda ou passar à terceira 

etapa. Nesta fase, a escola continuará a ser responsável pelos NEE e também procurará 

ajuda externa que dependerá das Necessidades Educativas Especiais do aluno, por ex. 

aprendizagem ou apoio médico. Esta situação pode implicar que o aluno seja encaminhado 

para o Serviço de Psicologia Educacional; para o Serviço de Saúde e Assistência Social / 

Profissionais de Saúde externos. Também aqui, o aluno será avaliado, podendo decidir-se 

que ele deixará de ser registado como NEE; voltar à etapa 1 ou 2; permanecer na terceira 

etapa ou passar à quarta. Se o aluno não progredir, a Autoridade da Educação, com os 
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pais, a escola e outras agências, poderá considerar a realização de uma Avaliação 

Pedagógica das Necessidades Educativas Especiais do aluno. Uma avaliação legal só é 

necessária numa minoria de casos e uma solicitação de uma avaliação pedagógica nem 

sempre leva a uma declaração de necessidades educativas especiais. 

A quinta etapa do Código de Prática refere-se ao momento em que a Autoridade da 

Educação elabora e mantém uma Declaração de Necessidades Educativas Especiais do 

aluno. 

 Como exemplo da aplicação desta metodologia, a prática inspiradora selecionada diz 

respeito a uma escola primária de Taughmonagh, Belfast IN.  “Nutrir” é uma expressão 

comum usada e aplicada em todas as crianças da escola, por todos os seus funcionários. 

A sala de sol é um lugar não só de conforto, mas de segurança para as crianças. A sala é 

largamente colocada como uma casa acolhedora, com assentos macios como uma sala de 

estar, cozinha, mesa, jogos, livros e brinquedos. Isso ajuda a escola e o CNEE a apoiar 

crianças com necessidades sociais e emocionais. Para além disso, mantém-se o suporte 

mais formal para a alfabetização, numeração, fala e apoio linguístico. 

Algumas crianças podem ser orientadas dentro da sua própria sala de aula e algumas, 

dependendo das suas necessidades, são retiradas para sessões de ensino individuais e / 

ou em pequenos grupos. 

Este Código de Prática, como já referimos anteriormente, de alguma forma está presente 

em todos os países parceiros, suportados por orientações do poder central ou regional. 

Em comum, destacamos a identificação do aluno com necessidades educativas especiais 

(expressão que, no caso português, foi retirada pela legislação que fala agora de educação 

inclusiva, ou seja, uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de 

preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças).  

A existência de um Plano Educativo Individual e as medidas associadas é um outro aspeto 

comum, diferindo na nomenclatura.  

Também o envolvimento do professor desde o início do processo é outro elemento 

partilhado pelos parceiros, bem como a implicação dos pais e de outros técnicos sempre 

que necessário. 
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Como é possível constatar, pelas práticas referidas, é que Portugal (numa das propostas) e 

Itália (nos seus dois exemplos) assim como a Espanha, assentam as suas práticas 

inspiradoras selecionadas para o projeto, na formação de professores, técnicos e todos 

aqueles que têm a missão de tornar a escola verdadeiramente inclusiva.  Os estudos 

apresentados pelos outros parceiros centram-se nos recursos, fundamentais para um 

trabalho de campo eficaz e bem-sucedido. 

Por fim, destacamos como fator essencial numa intervenção educativa, a preocupação em 

priorizar o desenvolvimento da leitura, já que esta influencia as restantes competências.  

Neste sentido, a segunda proposta da Noruega, destaca que a motivação desempenha um 

papel importante, conforme é defendido na dissertação de mestrado sobre compreensão 

de leitura e motivação, na qual John T. Guthrie é o principal designer por trás do programa 

de leitura CORI (Concept-Oriented Reading Instruction). 

O objetivo subjacente a este programa de leitura é aumentar o empenho e a motivação 

dos alunos, para que resulte num efeito positivo na compreensão de leitura. Para isso, são 

desenvolvidas atividades mais curtas, inspiradas no CORI. Nas atividades práticas, pretende-

se que os alunos obtenham experiência em primeira mão com termos e conteúdos centrais 

do texto. Além disso, ativa, nos alunos, o conhecimento pré-existente sobre o assunto.  

Com a aplicação deste modelo, os alunos melhoram a compreensão da leitura de forma 

significativa, mantendo-se a motivação pela mesma. 

Já no caso português, a proposta aborda a problemática dos alunos em risco na fluência 

da leitura através da “Monitorização com Base no Currículo (MBC)” usado no âmbito da 

tese de mestrado em Educação Especial, de Susana Maria Afonso Freitas Simões (2015), 

realizado na Universidade do Minho. Procurou-se, através deste método, identificar, avaliar 

o impacto da inclusão dos alunos na sala de aula, e melhorar os programas educativos 

individuais, fomentando as oportunidades de comunicação na relação professor-aluno. 

Pretendia-se, finalmente, com a aplicação do método, encontrar uma alternativa 

consistente aos sistemas tradicionais de identificação de alunos em risco, fomentando a 

comunicação entre pais, professores do ensino regular e alunos.  
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A Noruega apresentou uma proposta que se centra na relação entre competências de 

linguagem e posterior compreensão de leitura, examinada através de uma visão sistemática 

do conhecimento (meta-análise). Esta metodologia foi validada numa tese de 

doutoramento através de um estudo longitudinal no qual 215 crianças norueguesas de 4 

a 9 anos foram acompanhadas anualmente.  

Esta proposta segue o modelo Simple View of Reading, de Gough e Tunmer, que provou 

ser uma das estruturas mais influentes para entender a compreensão de leitura em geral 

e as deficiências de leitura em particular. De acordo com esse modelo, a compreensão de 

leitura é o produto de dois componentes distintos: descodificação e compreensão 

linguística. Como os dois componentes são considerados distintos, o modelo prevê que os 

leitores pobres podem ter perfis que diferem nas dimensões de descodificação e 

compreensão linguística.  

Este modelo permite, assim, um desenvolvimento efetivo no conhecimento de palavras, 

sendo eficaz na melhoria das competências de linguagem que sustentam a compreensão 

de leitura.  

Uma terceira proposta apresentada por Portugal prendeu-se com a implementação do 

PALS (Peer Assisted Learning Strategic), que foi adaptado por Linan-Thomson e Vaughn 

(2007). Num primeiro momento é feita uma avaliação do nível de leitura dos alunos, com 

apoio na monitorização com base no currículo recomendado por Fuchs e Fuchs (2007), 

para, de seguida, se ordenarem os alunos pelos níveis de leitura. A aplicação deste método 

permite, entre outras, conhecer a pertinência da implementação de técnicas e estratégias 

eficazes aplicadas pelo professor no processo de ensino e aprendizagem da leitura, tais 

como a consciência fonológica, a descodificação, o reconhecimento de palavras e a 

fluência.  Para isso, realizam-se um conjunto de atividades, que requerem que os pares 

desenvolvam interações frequentes, em que os papéis de tutor e tutorado alternam, 

existindo um retorno corretivo imediato. A estratégia passa ainda por, nas duas primeiras 

semanas de intervenção, desenvolver a consciência fonológica; nas duas semanas 

seguintes, as atividades centram-se na constituição de palavras onde os alunos 

apresentaram dificuldades; para, de seguida, se passar à elaboração de frases simples com 
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estas mesmas palavras. Na quinta semana são introduzidos pequenos textos com frases 

simples compostas pelas palavras já conhecidas.  

Deste modo, é possível melhorar os níveis de leitura; enriquecer o vocabulário, 

desenvolvendo a competência de leitura e a compreensão. Por último, é notória uma 

melhoria de competências comunicacionais e comportamentais, tendo a vantagem de ser 

adaptável a qualquer nível etário. 
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SIGLAS 

 

CDC – Convenção para os Direitos da Criança 

CNUDPD – Convenção das Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com Deficiência 

EFA – Educação para Todos  

ET2020 – Educação e Formação 2020  

ODS – Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável  

PAM – Programa de Ação Mundial  

 

 

 


